
 
OBÓZ HARCERSKI 2015 
LUBIATÓW - nad jeziorem Źródlanym 

 
 

ORGANIZATOR 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  
SZCZEP PUSZCZA 
Im. Króla Kazimierza Wielkiego 
32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15 
 
MIEJSCE OBOZU 
MIEJSCOWOŚĆ:     Lubiatów, nad jeziorem Źródlane 
POWIAT:                 Strzelecko-Drezdenecki 
WOJEWÓDZTWO: Lubuskie 

 

 

TERMIN OBOZU 
 

03.07 – 31.07.2015 r. 
Wyjazd: 03/07 – Dworzec Kraków Płaszów ok godz. 20:00 

Powrót: 31/07 – Dworzec Kraków Płaszów ok godz.    7:00 

 
KADRA OBOZU 

 
Podobozy: 

 
ODWIEDZINY RODZICÓW 

18-19 lipca 2015 r. 

 
 
 
PŁATNOŚCI 

1000 zł - Drużyny ze Szczepu Puszcza  

  (koszt uwzględnia dofinansowanie z UMiG Niepołomice) 

1200 zł - Drużyny ze Szczepu Fioletowa Trójka (Amaranta, Wataha) 

    

Odpłatność na konto Szczepu Puszcza, Niepołomice ul. Partyzantów 15 
nr konta: 94 1940 1076 3146 6967 0001 0000 

Tytułem: Składka Programowa + imię i nazwisko harcerki/harcerza 
 

 
 
PRZYRZECZENIE HARCERSKIE 
 
Mam szczerą wolę, całym życiem,  
pełnić służbę Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim  
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.  

 
PRAWO HARCERSKIE 
 
1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy 
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim 
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza 
5. Harcerz postępuje po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać  
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów 

alkoholowych. 
 
 
 
 
 
 
 

Komendantka obozu: phm. Ewa Rychtarczyk wędr tel. 603-240-436 

Oboźny zgrupowania: ćw. Tomasz Henke tel. 697-720-438 

Kwatermistrz: Tomasz Gancarczyk tel. 601-564-533 

3 NDH „Niepołomni”, Drużynowy ćw. Michał Gancarczyk  tel. 501-550-723 

5 NDH „Gawra”, Drużynowa pwd. Magdalena Gancarczyk wędr tel. 501-550-734 

7 NDH „Szatra”, Drużynowa pwd. Joanna Korabik wędr. tel. 698-692-981 

1 THH „Silva”, Drużynowa sam. Klaudia Banaś tel. 664-130-987 

3 PgDH „Amaranta”, Drużynowa pwd Anita Śliwińska tel. 501-040-762 

3 PgDH „Wataha”, Drużynowy pwd Michał Zieliński tel.693-220-896 



EKWIPUNEK  

Kompletny mundur harcerski: 

□ bluza mundurowa z naszywką ZHR nad prawą 
kieszonką 

□ herb Niepołomic i Szczepu naszyty na lewym 
rękawie 

□ spódnica mundurowa/spodnie 
□ (poprawna długość spódnicy to pięść harcerki nad 

kolano) 
□ zielona chusta z suwakiem/pierścieniem 
□ pas harcerski z klamrą ZHR 
□ beret/ rogatywka z lilijką 
□ getry/sztuce zielone 
□ białe wywijki – dwie pary 
□ harcerki: dwa białe kołnieżyki 
□ ciemne buty do munduru 
□ ciemne okrycie wierzchnie 
□ wyposażenie kieszeni munduru 
□ (zabezpieczone przed wilgocią zapałki, zapasowe 

guziki harcerskie, agrafka, igła z nitką, plasterki, chusteczka higieniczna, karteczka + mały ołówek, 
gumka recepturka, kora brzozowa, znaczek pocztowy, kreda, plastry, 5 zł)  

□ zegarek na rękę 
 

Duży plecak : 
□ Śpiwór, jasiek, 2 BIAŁE prześcieradła 
□ Buty: turystyczne (pionierki), obuwie sportowe (trampki/halówki), klapki, sandały 
□ Spodnie 3 pary oraz krótkie spodenki 
□ Swetry, bluzy, podkoszulki 
□ Bielizna, skarpetki 
□ Spinacze do bielizny, worek na brudne ubrania 
□ Dres lub ciepła piżama do spania 
□ Przybory do mycia i artykuły kosmetyczne: 2 ręczniki, szampon, mydło/żel, szczoteczka i pasta do 

zębów, krem z filtrem na słońce, dezodorant, mokre chusteczki, szczotka do włosów, czarne gumki 
do włosów, preparat na komary 

□ LEGITYMACJA SZKOLNA  podbita z podpisem i przyklejonym 

zdjęciem 
□ Przybory do szycia. 
□ Przybory do czyszczenia butów. 
□ Przybory do jedzenia (menażka, kubek, sztućce, obieraczka 

do warzyw - wszystko podpisane najlepiej w jednym 
płóciennym woreczku) 

□ Latarka (najlepiej typu czołówka)  
□ Śpiewnik, przybory do pisania 
□ Apteczka osobista (leki przyjmowane na stałe) 
□ Rajstopy/kalesony 
□ Strój kąpielowy/ kąpielówki  
□ Nakrycie głowy  
□ Mały plecak na wycieczki 

 

UWAGA 
 

Ze względu na puszczański charakter obozu dyktowany metodyką harcerską - nie zabieramy 
biżuterii, gier elektronicznych, odtwarzaczy muzyki, TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH. W przypadku nie zastosowania się do zakazu, 
urządzenia te zostaną zabrane do przechowania na czas trwania 
obozu 
 

REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU 
 
1. Uczestnik obozu ma prawo do:  

• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu obozowego 

• bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kadry obozu i opieki medycznej  
2. Uczestnik zobowiązany jest do:  

• przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących na obozie oraz Prawa 
Harcerskiego 

• zgłaszania wszelkich swoich dolegliwości, skarg, 
wniosków  

• aktywnego uczestnictwa w całym programie obozu - 
nie oddalania się z terenu obozu bez zgody 
komendanta podobozu  

• dbania o czystość osobistą oraz porządek na terenie 
całego obozu, a zwłaszcza swojego namiotu  

• przestrzegania harmonogramu dnia  

• służby w zastępie kuchennym i wartowniczym  
3. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może zostać 
nagrodzony lub ukarany:  

� Sposoby wyróżnienia:  

• publiczne wyróżnienie przez komendanta podobozu  

• publiczne wyróżnienie przez komendanta obozu 

• list pochwalny do rodziców/ opiekunów 

• nagroda rzeczowa  
� Konsekwencje nieregulaminowego zachowania:  

• publiczna nagana udzielona przez komendanta podobozu  

• publiczna nagana udzielona przez komendanta obozu  

• list do rodziców/ opiekunów informujący o zachowaniu uczestnika  

• wydalenie z obozu bez zwrotu kosztów 
 

 


