
OBÓZ  6 OLSZTYŃSKIEGO SZCZEPU

TERMIN, MIEJSCE, KOSZT OBOZU I TERMINY WPŁAT:

 Miejscem  tegorocznego  obozu  jest  baza  obozowa  hufca  Katowice  w  miejscowości

Jaworze Nałęże. Jaworze Nałęże  to wieś w Polsce położona w województwie śląskim,

w powiecie Bielsko-Biała, w gminie Jaworze.

 Obóz dla zuchów odbędzie się w terminie 1-7.07.2019 - kolonia zuchowa w pawilonie

zuchowym (domki)

 Obóz  dla  harcerzy  odbędzie  się  w  terminie  1-12.07.2019 -  obóz  harcerski  pod

namiotami

 Składka zadaniowa na obóz wynosi  720 zł dla koloni zuchowej oraz  900 zł dla obozu

harcerskiego pod warunkiem wpłaty 200 zł w terminie do 06.05.2019 

 Wpłata  pierwszej  części  składki  zadaniowej  w wysokości  200 zł  stanowi  rezerwację

miejsca na obozie. 

 W przypadku wpłaty składki zadaniowej w wysokości 200 zł po terminie 06.05.2019

składka zadaniowa wzrasta o 100 zł  – 820 zł  dla  kolonii  zuchowej oraz 1000 zł  dla

obozu harcerskiego. 

 W przypadku rezygnacji z obozu/kolonii należy złożyć pisemną informację w siedzibie

organizatora – w biurze hufca Rodło w Olsztynie. 

 W przypadku rezygnacji organizator odliczy koszty jakie poniósł w związku z organizacją

obozu. 

 Wszyscy uczestnicy obozu/kolonii muszą mieć opłacone składki członkowskie ZHP do

sierpnia 2019 włącznie. 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z niższej ceny obozu, prosimy dopilnować

terminów wpłat.

 

TERMINY WPŁAT ROZŁOŻONE SĄ NA DWIE CZĘŚCI:

 do 06.05.2018 wszyscy,  którzy chcą  zapłacić  za obóz  mniejszą kwotę  – 720 zł  (dla

zuchów),  

900 zł  (dla  harcerzy)  zobowiązani  są  wpłacić  I  część  składki  zadaniowej  na  obóz  w

wysokości 200zł na konto obozowe
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 do 03.06.2019 wszyscy zobowiązani są wpłacić pozostałą kwotę. Jeśli komuś z Państwa

wygodniej  jest  rozłożyć  sobie  płatności  na  raty  może  to  zrobić  pod  warunkiem

zachowania ww. terminów tzn.  do 06.05 należy wpłacić min. 200zł a do 03.06.2019

całość.

 Nr konta hufca Rodło Olsztyn: 56 1600 1462 1839 6916 2000 0003
 Wpłat  należy  dokonać  z  dopiskiem: „składka  zadaniowa,  imię  i  nazwisko

uczestnika obozu” 

➢ Prosimy o nieużywanie w tytule słowa wpłata, zaliczka, zapłata itp. 

➢ Prosimy używać zwrotu: składka zadaniowa

 Prosimy także o wyraźne wpisanie jako odbiorcy Hufca Rodło. 

 Jeśli  dziecko nosi  inne nazwisko niż  rodzice/opiekunowie proszę wpisać  nazwisko i

imię dziecka w przelewie).

 Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT za obóz powinny zgłosić się do komendy

hufca Rodło przy ul. Kopernika 45, III piętro, maksymalnie do 7 dni po wpłacie całości

kwoty.

DOKUMENTY UCZESTNIKA OBOZU:

 Każdy uczestnik obozu musi 1 czerwca 2019 dostarczyć do drużynowego lub siedziby

hufca „Rodło”  (ul.  Kopernika  45;  III  piętro)  uzupełnioną kartę  kwalifikacyjną,  warunki

uczestnictwa obozowicza oraz załącznik dotyczący przetwarzania danych osobowych.

 Zarówno kartę kwalifikacyjną jak i informację o uczestnictwie w obozie będzie można

otrzymać  u drużynowego lub w siedzibie hufca „Rodło”.

 Przy uzupełnianiu karty proszę zwrócić szczególną uwagę, czy została ona podpisana we

wszystkich wymaganych miejscach.

 Wraz z kartą kwalifikacyjną dostarczyć podpisane warunki o uczestnictwie dziecka w

obozie; rodzic podpisując tę kartę zgadza się na warunki obozu i płatności związane z

obozem.

 Posiadać podczas obozu aktualną legitymację szkolną   – ona upoważnia do wszelkich

zniżek, bez aktualnej i czytelnej legitymacji szkolnej uczestnicy będą musieli we własnym

zakresie dopłacać do biletów wstępu czy przejazdów. 

 Mieć opłacone składki harcerskie do sierpnia 2019 włącznie.  

PROGRAM OBOZU:

W planie naszego obozu znajdzie się m.in.: wędrówki, wycieczki,  gry terenowe, podchody i

gry nocne, INO oraz inne gry na orientację w terenie, gry tematyczno-przygodowe, fes wal

piosenki,  ogniska i  śpiewanki  – w tym także nauka nowych piosenek,  zajęcia z pierwszej

pomocy, dzień sportu oraz wiele ciekawych zajęć. 

Czego się nauczymy?

Podstaw pierwszej pomocy, orienteeringu (umiejętność posługiwania się mapą; orientacja w

terenie;  podstawy,  sporządzania  mapy  i  planu  itp.),  sztuki  maskowania,  skradania  i

podchodzenie,  nowych  piosenek,  gier  i  zabaw,  pracy  w  grupie  i  samodzielności  oraz

zaradności. 
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PRZED WYJAZDEM NA OBÓZ KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN:

 przynajmniej raz spędzić weekend poza domem, bez rodziców (np. na biwaku) 

 potrafić samodzielnie się umyć oraz skorzystać z toalety

 potrafić zawiązać buty

 znać się na zegarku

 sporządzić listę spakowanych rzeczy i zabrać ją ze sobą na obóz

 podpisać inicjałami swoje ubrania i rzeczy osobiste

ZAKWATEROWANIE I POŁOŻENIE BAZY OBOZOWEJ:

Położenie  bazy: Ośrodek obozowy w Jaworzu-Nałężu (niedaleko Bielska-Białej),  położony

jest  w  pięknej  dolinie  Jesionki.  Dookoła  roztacza  się  Beskid  Śląski  z  wieloma  szlakami

turystycznymi. 

Warunki  bytowe  oraz  zakwaterowanie:   Ośrodek  składa  się  z  nowo  wyremontowanego

pawilonu zuchowego (2 części mieszczące łącznie 40 osób) z węzłem sanitarnym i świetlicą.

Stołówka mieści się w budynku murowanym (również po remoncie). Osobny węzeł sanitarny jest

dla obozów mieszkających w namiotach. Ciepła woda dostępna jest całą dobę.

Adres bazy:

Ośrodek obozowy - Jaworze Nałęże 

ul. Grabka 1 

43-384 Jaworze

PODRÓŻ:

Dojazd na bazę i z powrotem odbędzie się pociągiem a poźniej wynajętymi autokarami 

bezpośrednio na bazę.

KADRA OBOZU  :  

Kadrę  wychowawczą  obozu  stanowić  będą  instruktorzy  Związku  Harcerstwa  Polskiego,

prowadzący  śródroczną  pracę  wychowawczą  w  drużynach  harcerskich  i  gromadach

zuchowych. 

Wszyscy  wychowawcy  i  kierownik  posiadają  odpowiednie  uprawnienia  państwowe  do

pełnienia powierzonych im zadań. Dodatkowo na bazie opiekę medyczną będzie sprawować

pani pielęgniarka.
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Jednostka Drużynowy Kontakt
Rejon działania

jednostki
Grupa wiekowa Strona internetowa

Kierownik

wypoczynku

Karolina 

Łukasik
603-320-373

9 OGZ

Dzielne Świetliki

Anna

Worobel

517-323-980 Jaroty, Pieczewo

(SP 32)

Koedukacyjna

(6-10lat) dzielneswietliki.wordpress.com

9 ODH

Flava Nigra

Zuzanna

Klamra
666-365-862

Jaroty, Pieczewo

(SP33, SP34)

Dziewczyny 

(13-16lat)
flavanigra.wordpress.com

8 ODH Wichita
Wiktoria

Lisiecka
735-264-327

Jaroty, Pieczewo

(SP33, SP34)

Dziewczyny 

(10-13lat)
8odhwichita.wordpress.com

82 OODH
Daniel

Karkotka
691-692-422

Jaroty,  Las Miejski

(SP33, SP34)

Chłopcy

(10-17lat)
.com/82oodh

Nasi  drużynowi  są  licealistami  i  studentami,  gdyby  nie  mogli  odebrać  od  Państwa

telefonu prosimy o kontakt smsowy. 

FORMALNOŚCI:

• Obóz,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  zostanie  zgłoszony  w  kuratorium.  

Na ok. 20 dni przed obozem będzie można zobaczyć, na stronie internetowej dotyczącej

wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłoszenie naszego obozu. 

• Baza  obozowa  przed  rozpoczęciem  sezonu  letniego  zostanie  odebrana  przez  straż

pożarną oraz sanepid i policję. 

• Osoby,  które  potrzebują  Faktury VAT,  w celu  jej  wystawienia,  muszą  zgłosić  się  do

Komendy Hufca Rodło w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości proszę:

 kontaktować  się  z  drużynowymi  poszczególnych  jednostek,  telefony  zostały  podane

powyżej,

 lub udać się do siedziby Hufca ,,Rodło'' w Olsztynie:

 Hufiec „Rodło” Olsztyn (ul. Kopernika 45; III Piętro) 10-512 Olsztyn lub kontaktować się

mailowo: e-mail: rodlo@zhp.pl

Ze względu na różnice  wiekowe,  zainteresowania,  możliwości  kondycyjne czy specyfikę

drużyny poszczególne jednostki będą miały plan dopasowany do swoich potrzeb i zainteresowań.

Dlatego w razie wszelkich pytań lub wątpliwości najlepiej kontaktować się z drużynowym danej

jednostki.
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