
Zgrupowanie obozów
44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”

JELENIEC 2020

W tym roku na obóz stały wybieramy się na malownicze tereny Puszczy
Noteckiej nad jezioro Kubek do bazy harcerskiej w JELEŃCU koło Sierakowa.

KADRA OBOZU:

Martyna Zielińska - komendantka obozu

Karol Budny - z-ca komendanta obozu

Karolina Pawlak - z-ca komendanta obozu

Agnieszka Kwapich - komendantka kolonii zuchowej

Julia Ciechanowska - komendantka obozu żeńskiego

Izabela Urbanek - komendant obozu męskiego

Ewelina Tubacka - komendantka obozu drużyn
pozamiejskich

Kadrę obozu stanowią instruktorzy ZHP z uprawnieniami wychowawców kolonijnych
i organizatorów placówek wypoczynku. W skład naszego obozu wchodzą członkowie
drużyn 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”. 

TERMIN: 11 – 25 lipca dla harcerzy, a 11 – 19 lipca dla zuchów

ODPŁATNOŚĆ: 740 zł na dwa tygodnie lub 590 zł na tydzień – płatne do 31
maja

Odpłatności za uczestnictwo w obozie będą przyjmowane na konto hufca od 
20 marca 2020 roku; do tego czasu zostaną przekazane wytyczne dotyczące

przelewów, szczegółowy informator oraz warunki uczestnictwa.

Podstawą kwalifikacji na obóz jest aktywne uczestniczenie w życiu drużyny/gromady.



MIEJSCE:
 Baza obozowa Hufca ZHP Szamotuły, koło Sierakowa.
 Współrzędne: 52.69756, 16.06969.

WARUNKI NA OBOZIE:

 Harcerze - Zakwaterowanie w namiotach harcerskich, tzw. dziesiątkach (tak
naprawdę w jednym namiocie mieszka przeciętnie 5-7 harcerzy, zgodnie 
z podziałem na zastępy), wyposażonych w kanadyjki (łóżka polowe), materace
oraz półki i inne urządzenia własnoręcznie wykonane z drewna przez harcerzy.
 Zuchy - Zakwaterowanie w namiotach harcerskich, tzw. dziesiątkach 
(tak naprawdę w jednym namiocie mieszka przeciętnie 5-7 harcerzy, zgodnie 
z podziałem na zastępy) z podłogą, wyposażonych w kanadyjki (łóżka polowe),
materace oraz półki i inne urządzenia własnoręcznie wykonane z drewna przez
harcerzy.
 Dostęp do bieżącej, zimnej wody przez cały dzień oraz ciepłej wody
wieczorem.
 Trzy posiłki dziennie gotowane przez zawodowego kucharza oraz
podwieczorek.  
 Stały dostęp do wody pitnej.
 Opieka medyczna; pielęgniarka na terenie obozu.
 Program ułożony zgodnie z metodą harcerską dostosowany do wieku
uczestników oraz indywidualnych predyspozycji każdego harcerza. 
 Rodziców zapraszamy na teren obozu 19 lipca, kiedy będzie odbywał się
Dzień Rodzica. Niestety, z powodu ograniczonego miejsca nocleg na bazie
będzie możliwy tylko dla Kręgu Przyjaciół Krzemienia.


