
 
 

INFORMATOR OBOZOWY – 2016 

ORGANIZATOR 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,  
SZCZEP PUSZCZA Im. Króla Kazimierza Wielkiego 
32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15 

LOKALIZACJA 
MIEJSCOWOŚĆ: ZATOM NOWY, nad jeziorem BARLIN 
POWIAT: Międzychód, WOJEWÓDZTWO: Wielkopolskie 

TERMIN OBOZU 
05.08 – 28.08.2016 
Wyjazd: 05/08 –Dworzec Kraków ok godz. 22:00 
Powrót: 28/08 – Dworzec Kraków ok godz. 7:00 

Termin zwrotu  
KART OBOZOWYCH 

30 . 04 .2016 

Zebranie z rodzicami 20 . 05 .2016 harcówka, Niepołomice, Partyzantow 15 

ODWIDZINY 
RODZICOW 20-21 sierpnia 2016 

Załadunek TIR’a 28-31 . 07 .2016 Niepołomice, Partyzantów 15 (ze względu na ŚDM dokładny 

termin zostanie podany na stronie internetowej) 

KADRA 
ZGRUPOWANIA 

Komendantka obozu: phm. Ewa Rychtarczyk wędr.  tel. 603-240-436 
Kwatermistrz: Tomasz Gancarczyk, pwd.Ewa Biernat tel. 502-978-373 

KADRA 
PODOBOZOW 

3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy „Niepołomni” 
Drużynowy ćw. Michał Gancarczyk tel. 501-550-723 

5 Niepołomicka Drużyna Harcerek „Gawra” 
Drużynowa pwd. Magdalena Gancarczyk wędr. tel. 501-550-734 

7 Niepołomicka Drużyna Harcerek „Szatra” 
Drużynowa pwd. Joanna Korabik wędr. tel. 698-692-981 

1 Trzciańska Drużyna Harcerek „Silva” 
Drużynowa sam. Klaudia Banaś  tel. 664-130-987 

1 Wielicka Drużyna Harcerzy „Halit” 
Drużynowy ćw. Jakub Wojtusik  tel. 666-098-396 

KOSZT OBOZU 

1 000 zł 
Drużyny z Niepołomic ze Szczepu Puszcza (koszt uwzględnia dofinansowanie z UMiG 
Niepołomice)    

1 200 zł 
Drużyny z Wieliczki i Trzciany 

GDZIE WPŁACAĆ 
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 

KIEDY WPŁACAĆ 

100 – Zaliczka,  płatne do 30.04.2016  
pozostała część w całości do 30.06 lub w ratach: 
300 – I rata,  płatne do 30.05.2016 
300 – II rata,  płatne do 30.06.2016 
300 – II rata,  płatne do 30.07.2016 



UMUNDUROWANIE Kompletny mundur harcerski: 
1. bluza mundurowa z naszywką ZHR nad lewą kieszonką 
2. spódnica mundurowa/spodnie 
3. (poprawna długość spódnicy to pięść harcerki nad kolano) 
4. zielona chusta z suwakiem/pierścieniem 
5. patki na pagonach 
6. herb naszyty na lewym rękawie 
7. pas harcerski z klamrą ZHR 
8. beret/ rogatywka z lilijką 
9. getry/sztuce zielone 
10. białe wywijki – dwie pary 
11. harcerki: dwa białe kołnierzyki (harcerki) 
12. ciemne buty do munduru 
13. ciemne okrycie wierzchnie 
14. wyposażenie kieszeni munduru 
15. (zabezpieczone przed wilgocią zapałki, zapasowe guziki harcerskie, agrafka, szpilki igła z 

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

16. zegarek na rękę 

PLECAK 1. Śpiwór, jasiek, 2 BIAŁE prześcieradła 
2. Buty: turystyczne (pionierki) zimowe, obuwie sportowe (trampki/halówki), klapki 
3. Spodnie 3 pary 
4. Swetry, bluzy, podkoszulki. 
5. Bielizna, skarpetki 
6. spinacze do bielizny, worek na brudne ubrania 
7. Dres lub ciepła piżama do spania 
8. Przybory do mycia i artykuły kosmetyczne: 2 ręczniki, szampon, żel pod prysznic, szczoteczka do 

zębów, pasta do zębów, krem z filtrem na zimę, dezodorant, 
9. chusteczki, szczotka do włosów, czarne gumki do włosów, preparat na komary 
10. LIGITYMACJA SZKOLNA – PODBITA z PODPISEM 
11. Przybory do szycia. 
12. Przybory do czyszczenia butów. 
13. Przybory do jedzenia (menażka, kubek, sztućce, obieraczka do warzyw - wszystko podpisane 

najlepiej w jednym płóciennym woreczku) 
14. latarka (najlepiej typu czołówka) 
15. śpiewnik, przybory do pisania 
16. Apteczka osobista (leki przyjmowane na stałe) 
17. Rajstopy/kalesony 
18. Strój kąpielowy/ kąpielówki 
19. Nakrycie głowy 
20. Mały plecak na wycieczki 
Cały ekwipunek powinien być spakowany do jednego plecaka, który uczestnik jest w stanie 
samodzielnie nieść. Ręce powinny pozostać wolne. Plecak nie może być za duży ani za ciężki. 

REGULAMIN 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 

 


