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Warunki uczestnictwa obozu 233 PDH CONTRAST 

Nazwa formy 

HALiZ 

Zgrupowanie obozów VII szczepu ZHP i szczepu 

23/71 Hufca ZHP Poznań-Jeżyce 

 Typ 

formy 

HALiZ 

Obóz stały 

Adres obozu  Stanica Harcerska Podgaje 64-965 OKONEK 

Czas trwania obozu  4-19.07.2015 

Dane organizatora  ZHP Chorągiew Wielkopolska VII Szczep ZHP  

Data i godzina wyjazdu 

4 lipca 2015, 8:00 Miejsce 

wyjazdu 

 Poznań parking przed 

Hufcem Poznań-Jeżyce 

ul. Widna 3 

Data i godzina powrotu 

19 czerwca 2015, 15.00 Miejsce  

powrotu 

 Poznań parking przed 

Hufcem Poznań-Jeżyce 

ul. Widna 3 

Kontakt z organizatorem 

podczas trwania obozu 

 Komendant zgrupowania obozów: Janusz Walczak 606413902, 

Komendant podobozu: Sławomir Jaszczak 695898342 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można po-

dać nr polisy) 

 PZU nr HPB12430157 

Kadra wychowawcza  
Lp. Funkcja Imię i Nazwisko 

1. Komendant pwd. Sławomir Jaszczak 

2. Instruktor programowy Dobrawa Musiał 

3. Instruktor programowy Marcin Czaja 
 

 

Warunki socjalne podczas obozu 

uczestnicy obozu zakwaterowani będą w namiotach typu wojskowego maksymalnie po 6 osób w namiocie 

(łóżko polowe, materac, koc, półki). Zapewnione będzie zaplecze gospodarcze, sanitarno-medyczne, muro-

wane: kuchnia i toalety, wiaty: stołówka i umywalnie. 

Ramowy program pobytu 

Obóz harcerski stały w Podgajach. W tym roku będziemy poznawać kulturę Japonii. Przeniesiemy się do 
czasów Samurajów, gdzie honor każdego człowieka, był wartością niepodważalną. Słowo każdego wojow-
nika było pewniejsze niż to, że kogut zapieje kolejnego dnia rano. Harcerze będą musieli się zmierzyć z hi-
storią. Spróbujemy się na katany ze złym Shogunem, by odebrać mu władzę i wprowadzić Japonię w nową 
erę. W erę miodem i mlekiem opływającą, w erę, w której bogaci będą wspierać biednych, Anglicy będą 
musieli wrócić do Anglii, a prawowity cesarz zasiądzie na tronie. 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
Cztery posiłki ( śniadanie, obiad dwu daniowy, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygoto-

wania 
Posiłki przygotowywane będą przez profesjonalny zespół kucharzy i pomocy kuchennych 
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

 Jeżeli dziecko bierze stałe leki rodzice (opiekunowie) zobowiązani są dostarczyć je wraz z opisem 

dawkowania Komendantowi Obozu 

 Szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej drużyny pod adresem: 

http://www.233pdh.szczep7.pl/wp-content/uploads/2015/03/Co-na-obóz-trzeba-zabrać.pdf  

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania wypoczynku 

W przypadkach losowych uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w obozie harcerskim przed rozpoczę-

ciem wypoczynku. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia z opłaty za obóz, kosztów już poniesionych. 

Opłata zostanie zwrócona na konto z którego została przelana. 

Z obozu można zrezygnować również w trakcie trwania wypoczynku. Rezygnacja wiąże się z obowiązkiem pisem-

nego oświadczenia z jakiego powodu dziecko jest zabierane wcześniej z obozu i nie roszczenia pretensji o zwrot 

opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku. Jeżeli rezygnacja z dalszego wypoczynku wynika z przyczyn loso-

wych organizator może podjąć inną decyzję co do zwrotu części wpłaty za niewykorzystany okres wypoczynku 

Dodatkowe informacje 

Zajęcia prowadzone będą metodą harcerską z wykorzystaniem pracy systemem małych grup, poprzez uczenie 

dzieci i młodzieży w działaniu, z wykorzystaniem stale doskonalonego i pobudzającego do rozwoju programu. 

Formy pracy charakterystyczne dla metody harcerskiej takie jak zadania zespołowe, techniki harcerskie (pionierka, 

samarytanka, terenoznawstwo), rozwój poprzez zdobywanie stopni i sprawności harcerskich. Zgodnie z wiekową 

tradycją harcerze i harcerki będą brali udział w wartach dziennych i nocnych oraz zadaniach zastępu służbowego 

takich jak: porządkowanie terenu bazy w tym sanitariatów, służba pomocnicza w pracach kuchennych (zgodnych 

z przepisami Sanepidu). 

 

Uczestnicy będą mieszkać w namiotach, dlatego za bezcelowe uważamy zabieranie biżuterii, aparatów fotogra-

ficznych, mp3, komputerów i innego rodzaju sprzętu elektronicznego. Nie zapewniamy możliwości ładowania te-

lefonów komórkowych i nie odpowiadamy za ich ewentualne  uszkodzenie lub utratę. 

 

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów praw-

nych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej 

rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna 

prawnego do organizatora wypoczynku. 

 

Informujemy, że podczas trwania obozu, uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w katolickich Msza Świę-

tych w niedzielę. 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi 

nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda 

nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierza-

jące do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 
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