
Obóz Szczepu Puszcza

7 lipca – 30 lipca 2021

wykonała: phm. Ewa Biernat HR

phm. Ewa Rychtarczyk HR



LOKALIZACJA

MIEJSCE: ODDZIAŁ LEŚNY

n/j ŹRÓDLANE

NADLEŚNICTWO: KARWIN

POWIAT: STRZELECKO -

DREZDENECKI

WOJEWÓDZTWO: LUBUSKIE



TEREN OBOZU



KADRA OBOZU

Komendantka:

phm. Joanna Korabik

Kwatermistrz:

phm. Ewa Rychtarczyk HR (07-14.07.2021);

pwd. Klaudia Bubak wędr. (15-30.07.2021)

Oboźny zgrupowania:

Kajetan Streb



KOMENDANCI PODOBOZÓW

3 NDH Niepołomni – pwd. Michał Zielonka  

7 NDH Szatra - pwd. Alicja Kowalska

5 NDH Gawra - pwd. Joanna Krzyżanowska

15 NDH Herbarium - pwd. Julia Dudek

1 PgDH Groteska- pwd. Alicja Rygiel



PERSONEL I POZOSTAŁA KADRA

W skład personelu wchodzą:

Kucharka

 Pielęgniarka

 Ratownik wodny

Pozostała kadra:

Magazynier żywności

Magazynier sprzętu

Kierowca

Obóz powstaje dzięki sile i pracy wolontariuszy – zaangażowaniu 

kadry Szczepu, KPH i Rodziców

JEDYNYMI OSOBAMI POBIERAJĄCYMI 

WYNAGRODZENIE są ratownicy wodni



NASI OBOZOWI BOHATEROWIE….

….czyli wolontariusze z ostatnich 3 lat ☺

 dh. Agata Kalinowska – Dziadur

 dh. Danuta Dudek – Wilk

 dh. Joanna Rębacz

 dh. Paulina Rojewska

 dh. Irena Kołodziej

 dh. Agata Biernat

 dh. Dorota Zielonka

 dh. Paulina Gładysz

 dh. Ewa Milczanowska - Pieczonka

 dh. Adam Węgrzyn

 dh. Krzysztof  Wilk

 dh. Piotr Niescieruk

 dh. Dariusz Gancarczyk

 dh. Marek Ślusarczyk

 dh. Tomasz Gancarczyk

 dh. Norbert Dziadur

 dh. Andrzej Korabik wraz z ułanami

 dh. Krystian Kokoszka

 dh. ŚP. Andrzej Klima

 dh. Mariusz Kluzik

 dh. Sławomir Filipowski

 dh. Marcin Rychtarczyk

 dh. Wojciech Wróblewski

 dh. Piotr Gajoszek

 dh. Ryszard Zielonka

 dh. Dariusz Karpisz

 dh. Tomasz Pieczonka

 dh. Stanisław Biernat



DANE DO WPŁAT

Odpłatność na konto: Szczepu Puszcza – Niepołomice

ul. Partyzantów 15; 32-005 Niepołomice

nr konta: 63 1020 1026 0000 1802 0468 2177

Tytułem: składka programowa + imię i nazwisko

harcerki/harcerza + drużyna

Brak w tytule wpłaty składka programowa skutkuje zwrotem 

przelewu i koniecznością wykonania go ponownie!



BON TURYSTYCZNY

 Istnieje możliwość zapłaty za obóz bonem turystycznym - w tym celu prosimy 
o informację mailową do dnia 23.05.2021 zawierającą:

 *imię nazwisko rodzica,

 *numer bonu,

 *telefon kontaktowy

 *imię nazwisko dziecka dla którego ma być przeznaczony bon

 * kwotę jaką chcecie Państwo zapłacić bonem

 Informacja w sprawie bonu Ewa Rychtarczyk tel 603-240-436



TERMINARZ
 15.05.2021 – termin zgłoszeń ankietą, pierwszy termin zbierania kart

 15.05.2021 – termin wpłaty I raty

 22.06.2021 – II termin oddania Kart obozowych

 31.05.2021 – termin wpłaty I raty

 05.06.2021 – ostateczny termin oddania Kart obozowych

 15.06.2021 – termin wpłaty OSTATNIEJ raty

 Maj / czerwiec – przygotowanie sprzętu

 30.06.2021 – pakowanie sprzętu na obóz

 30.06 – 07.07.2020 – grupa kwatermistrzowska

 07.07.2021 ok. godz. 12:00 zbiórka wyjazdowa Kraków Dworzec Główny I tura

ok. godz. 21:00 zbiórka wyjazdowa Kraków Dworzec Główny II tura

 30.07.2021 ok. godz. 05:30 powrót Kraków Dworzec Główny

 30.07.2021 rozpakowanie sprzętu obozowego, odbiór plecaków



INFORMACJA

Na wyjeździe harcerka/harcerz nie może przyjmować samodzielnie

żadnych leków. Jeśli ktoś ma stałe lekarstwa prosimy oddać je

podpisane drużynowemu podczas zbiórki wyjazdowej.

Wszystkie lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach.

Brak oddania danego elementu (zaliczki, raty, karty obozowej)

w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników obozu.

Rachunki do zakładu pracy zostaną wystawione chętnym Rodzicom

po zakończeniu obozu i będą do odebrania u drużynowych.

Nie przewidujemy przyjazdu na pół obozu



WYŻYWIENIE

Wyżywienie zbiorowe, przygotowywane przez kucharki

i uczestników obozu podczas służby kuchennej.

Diety specjalnie (wegetariańska, bezglutenowa itp.)

zaznaczamy w karcie uczestnika.

Brak informacji o diecie wegetariańskiej/bezglutenowej

skutkuje brakiem możliwości skorzystania z takiego

wyżywienia na obozie.





EKWPIUNEK OBOZOWY - obowiązkowy

LEGITYMACJA SZKOLNA – z NUMEREM PESEL,

PODBITA z PODPISEM UCZESTNIKA

Mundur kompletny: bluza, spódnica (harcerki), spodnie (harcerze),

getry, wywijki, pas, rajstopy cieliste, biały kołnierzyk (harcerki),

nakrycie głowy, ciemne nieprzemakalne buty mundurowe

Harcerki i harcerze przyjęci do drużyn: pagony, plakietki Szczepu,

Niepołomic, Herb Niepołomic, pierścień, zielona chusta

Wyposażenie kieszeni ustalone w drużynie

Maseczka ochronna (najlepiej kilka sztuk) mały płyn do dezynfekcji



EKWPIUNEK OBOZOWY - obowiązkowy

Nieprzemakalne, ciemne okrycie wierzchnie (najlepiej czarne)

Śpiwór;

Karimata;

Prześcieradło (zalecany kolor – biały);

Sandały;

Bielizna;

Bluzy, koszulki, długie/krótkie spodnie;

Rzeczy do spania - najlepiej ciepły, ciemny dres;



EKWPIUNEK OBOZOWY - obowiązkowy

Mały plecak na wycieczki;

Kosmetyki, ręczniki;

Kubek, menażka, sztućce;

Latarka (najlepiej czołówka);

Fartuch kuchenny i nakrycie głowy (może być chusta / czapka z 

daszkiem);



EKWPIUNEK OBOZOWY - zalecany

Zwykły zegarek na rękę;

Rękawiczki ochronne do prac pionierskich;

Kalosze;

Obieraczka do ziemniaków

Proszek do prania (ustalone w zastępie)

Nici, przybory do szycia.



EKWPIUNEK OBOZOWY – dodatkowy

Aparat fotograficzny;

Gitara;

Duża latarka do namiotu (ustalone w zastępie)



KONTAKT Z DZIEĆMI

TELEFONY – na terenie obozu uczestnik

NIE MA MOŻLIWOŚCI ładowania telefonu.

Godziny kontaktu – każda drużyna indywidualnie ustala

godziny kontaktu. W dniu wyjazdu Rodzice dostają

numery telefonu wraz z godzinami dostępności.

Numer komendantki jest numerem obozu. Prosimy

dzwonić na niego tylko w wyjątkowych sytuacjach.



INFORMACJA

Nie zabieramy sprzętu elektronicznego innego niż w ekwipunku!

Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt

elektroniczny

Całość ekwipunku powinna zostać zapakowana w jeden duży

plecak, który uczestnik będzie w stanie samodzielnie nieść.

Do plecaka nie mogą być przyczepione siatki i inne elementy

mogące z niego spaść.



PLAN OBOZU



GRUPA KWATERMISTRZOWSKA

30.06 – 07.07.2021



WYJAZD – 07.07.2021



PIONIERKA- WYGLĄD



PIONIERKA- WYGLĄD



PIONIERKA- WYGLĄD



PIONIERKA- WYGLĄD



EFEKTY PIONIERKI - NAMIOT



EFEKTY PIONIERKI - NAMIOT



EFEKTY PIONIERKI – PODOBÓZ



EFEKTY PIONIERKI – PODOBÓZ



SŁUŻBA

WARTOWNICZA – podobóz

WARTOWNICZA – zgrupowanie

KUCHENNA

KWADRANS GOSPODARCZY



CZAS PROGRAMOWY



CZAS PROGRAMOWY



CZAS PROGRAMOWY



CZAS PROGRAMOWY



CZAS PROGRAMOWY



BIEG NA STOPIEŃ



ZWIJANIE OBOZU I ZAŁADUNEK SPRZĘTU



ZWIJANIE OBOZU I ZAŁADUNEK SPRZĘTU



WYJAZD Z MIEJSCA OBOZU – 29.07.2021

POWRÓT – 30.07.2021



ROZPAKOWANIE SPRZĘTU

Harcówka w Niepołomicach

Godzina zostanie podana na peronie w dniu powrotu

Odbiór wszystkich plecaków z tira

Zabieramy koce do domu, pierzemy i oddajemy w

wyznaczonym dniu



Zapisując dziecko na obóz Rodzice wyrażają zgodę na prowadzenie 

zajęć metodą harcerską czyli:

Pionierkę

Służbę

Gry terenowe, z mapą i inne zajęcia 

Zajęcia na terenie obozu

Bieg na stopień

Dodatkowo, w przypadku wykrycia zakażeniem wirusem COVID 

zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku.



REŻIM SANITARNY i wymogi GIS podczas wypoczynku

 Wypoczynek zgłoszony jest we wszystkich instytucjach państwowych(Kuratorium, straż, 
policja, sanepid, centrum kryzysowe….)

 Uczestnicy nie opuszczają miejsca obozowego – wędrówki odbędą się w ograniczonym 
zakresie – jako piesze wycieczki przyrodnicze, z dala od skupisk ludzkich 

 Zapewniamy stały dostęp do środków czystości i dezynfekujących 

 Ograniczamy do niezbędnego minimum kontakty pomiędzy podobozami

 Zapewniamy stały dostęp do opieki medycznej 24h/dobę(pielęgniarka dyplomowana)

 Wszelkie kontrole/goście przebywają na terenie obozu zachowując reżim sanitarny (dystans, 
dezynfekcja, maseczka)

.



PYTANIA ???

Czy jest możliwość kontaktu z dzieckiem nawet raz na 2-3 dni?

TAK - Można dzwonić codziennie w wyznaczonych godzinach

Czy jest możliwość wegetariańskiego wyżywienia na obozie?

TAK - jeśli zostało to wpisane w karcie uczestnika dziecka.

Uczestnik nie dostanie wtedy produktu spoza wyznaczonej diety

Czy na obozie może zdarzyć się kleszcz?

TAK – jesteśmy w lesie, korzystamy z jego zasobów

Czy dzieci same wyciągają kleszcze?

NIE – wszystkie kleszcze (bez wyjątku!) są wyciągane przez

naszą opiekę medyczną.


