Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ORGANIZATOR: 1 TDH "PUSZCZA”

INFORMATOR OBOZOWY 2015
1. Miejsce: Przyjezierze k/Biesowic
2. Termin obozu: 13.07-29.07.2017

6. Inne informacje:
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE(8 ZŁ/MIESIĄC) I UBEZPIECZENIE(6 ZŁ/ROK): Prosimy
o uregulowanie za okres do września 2017 włącznie do dnia 15.05 na konto:
BZWBK 12 1090 1476 0000 0001 2254 9100
KARTY OBOZOWE należy dostarczyć do dnia 15 maja wypełnione przez : rodziców,
szkołę, lekarza, pielęgniarkę na ul. Konopnicką 40, w każdy czwartek w godzinach 16.00 –
17.30.

3. Kwaterka: wyjazd 7 lipca, Drużynowi, zastępowi i chętni do pomocy (po zgłoszeniu do
komendanta)
7 -12 lipca. Pakowanie sprzętu: w środowiskach (Trzcianka)

Na obóz nie zabiera się:
- żadnego sprzętu elektronicznego (mp 3, mp 4 itp.)
- telefonów komórkowych.

4. Koszt obozu: 650 zł

Telefon kontaktowy do komendantów właściwych obozów czas na rozmowy będzie ustalony

Wpłaty przelewem na rachunek
nr rach : BZWBK 59 1090 1476 0000 0001 3427 5651
I TDH "Puszcza"
Ul. Spokojna 2 , 64-980 Trzcianka
Treść: “Składka programowa – obóz harcerski/biwak/zlot imię i nazwisko”
(np. Składka programowa - obóz harcerski Joanny Kowalskiej)

7. Odwiedziny rodziców – w niedzielę - 23.07 od godz. 9.30 do kolacji.

Termin wpłat:
I rata - 200 zł: do 30 kwietnia
II rata 450 zł + wypełniona i dostarczona do drużynowej karta
do 15( Pt) maja!!!

4. Komenda:

Komenda - funkcje bez wynagrodzenia (wolontariat) :
Komendant obozu: phm Krzysztof Zakrzewski HR
Tel. Kom. 602 101 863
Kom. podobozu harcerek: phm Ewa Zakrzewska HR
Tel. kom 600 902 992, ewa.zakrzewska@zobal.com.pl
Komendant podobozu harcerzy: pwd Łukasz Zakrzewski HO
Tel. kom.503 675 174, luk.296.luk@onet.pl
Kwatermistrz: Henryk Jóźwik
Pracownicy płatni:
ratownik medyczny: poszukiwany
kucharka: Natalia Szymczak
5. Mapka dojazdu na obóz można znaleźć na stronie www.maps.google.pl wpisując
miejsce obozu (czyt. 1.).

Należy zgłosić przed wyjazdem ( inf. w karcie ) czy:
- będą Państwo jedli obiad w niedzielę, gdyby wyjazd został odwołany koniecznie
poinformować do piątku (żeby nie marnować jedzenia)
- jeśli dziecko nie będzie jadło obiad w niedzielę (zmiana decyzji do piątku)
8. Ekwipunek:
- pakowanie do plecaka całość - bez toreb w rękach
- Mundur (wg regulaminów drużyn)
- buty mundurowe, na zmianę sportowe, klapki - trawa jest rano mokra
- śpiwór, karimata, jasiek, ewentualnie koc, siennik
- mały plecak (na falę)
- kurtka nieprzemakalna w ciemnych kolorach
- ciepły sweter/polar
- 2 bluzy z długim rękawem, ,5 koszulek z krótkim rękawkiem
- 2 pary długich spodni, 2 pary krótkich spodni
- piżama (ciepła)
- min. 5 zmian bielizny, ciepłe skarpety, harcerki: rajstopy do munduru
- strój sportowy, do kąpieli
- menażka, niezbędnik, kubek
- przybory do mycia (min. 2 ręczniki)
- środek do prania w rękach
- przybory do szycia, mulina do sprawności , igła nitka( harcerki zielona)
- przybory do pisania, mała linijka, notatnik harcerski, śpiewnik, zeszyt
- strój obrzędowy (w drużynach)
- latarka
- ważna legitymacja szkolna!!
- płyn na komary i kleszcze!
- kompas, aparat fotograficzny, mapa okolicy,

