
233 PDH 
CONTRAST
im. Zawiszy Czarnego





Przyjaciel drużyny



✓Uzupełnienie dokumentacji –
deklaracja członkowska

https://deklaracja.zhp.pl/Members/Cre
ate
✓Uregulowanie płatności składek:
✓I kwartał - 55zł
✓II kwartał do końca lutego – 55zł
✓III kwartał do końca czerwca

Formalności

https://deklaracja.zhp.pl/Members/Create


• Znalezienie przybocznej
• 13-15.03.2020 Jeżycki Rajd Harcerski
• 16-26.03.2020 Zbiórki zastępów
• 04.04.2020 Wyjście na basen
• 11.04-23.04.2020 Zbiorki zastępów
• 25.04.2020 Złaz Hufca
• 09-21.05.2020 Zbiórki zastępów
• 23.05.2020 Rodzinny Rajd Rowerowy z ogniskiem
• 20.06.2020 Rodzinny Spływ Kajakowy z ogniskiem
• 26.06.2020 Ostatnia zbiórka
• 04-25.07.2020 Obóz

Plany na rok 2018/2019 



Zbiórki zastępów

✓ Każdy zastęp dostaje od drużyny 10zł/os/rok harcerski 
do wykorzystania na swoje potrzeby (ze składek)

✓ Będziemy starali się, by zbiórki zastępów odbywały się 
w terminie zbiórki drużyny 

✓ Zbiórka zastępu może powstać z inicjatywy 
któregokolwiek członka zastępu

✓ Zbiórka zastępu ma umożliwić to, czego nie jesteśmy 
w stanie zrobić całą drużyną



Zastępy

✓ 1 telefon na zastęp
✓ Sprawny ☺
✓ >Android 4,0
✓ GPS



Kadra drużyny:
✓ Drużynowy: phm. Sławomir Jaszczak HO
✓ Przyboczna: Marika Jaszczak HO
✓ Przyboczny: ćwik Radosław Jaszczak
✓ Przyboczny: odkrywca Jakub Metelski
✓ Przyboczny: odkrywca Michał Kobryński
✓ Stażysta: pionierka Julia Gorzelańczyk



Rajd harcerski
Na rajdzie będzie możliwość sprawdzenia się w wielu
aspektach, np. umiejętności odnajdywania się na mapie,
strzelania z broni pneumatycznej, stosowania pierwszej
pomocy w sytuacji kryzysowej, odnajdywania się w labiryncie
etc.
Udział w tym przedsięwzięciu nie wymaga budowy atlety, siły
Herkulesa czy szybkości na miarę Ahillesa, wymaga jedynie
chęci przeżycia przygody nie tylko za dnia, ale też i w nocy,
także latarki w dłoń!

Trasa o dystansie około 9 km



Rajd harcerski
✓ Termin 13-15.03.2020
✓ Koszt 30zł /os
✓ Zgłoszenia do poniedziałku
✓ Na wyposażeniu każdego patrolu obowiązkowo powinny znajdować się:

✓ apteczka
✓ busola
✓ pompka do roweru
✓ cienkopisy - 12 kolorów

✓ Każdy harcerz powinien posiadać:
✓ regulaminowe umundurowanie
✓ strój polowy
✓ latarka
✓ obuwie sportowe
✓ odpowiedni strój do zadań wodnych (buty, które mogą ulec

zniszczeniu, zmoczeniu)
✓ kamizelka odblaskowa
✓ pisemna zgoda opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników

Rajdu na uczestnictwo w Rajdzie
✓ prowiant na śniadania i kolacje dla siebie



http://www.
233pdh.szcz
ep7.pl/1-2/

https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000266321--29401
https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000266321--29401
http://www.233pdh.szczep7.pl/1-2/


1 % podatku
dla

CONTRASTU



OBÓZ 2019

• Termin: 04-25.07.2020

• Miejsce: Baza Hufca Poznań Jeżyce w Łowyniu

• Tematyka: Tolkien, Władca Pierścieni

• Dokumentacja: karta kwalifikacyjna, regulaminy, 
warunki uczestnictwa

• Zgłoszenia: za pomocą formularza 
zgłoszeniowego do 31.03

• Odwiedziny: 19 lipca (niedziela)



✓ Tematyka: Tolkien, Władca Pierścieni
✓ Dokumentacja: karta kwalifikacyjna, 

regulaminy, warunki uczestnictwa
✓ Zgłoszenia: za pomocą formularza 

zgłoszeniowego do 31.03
✓ Odwiedziny: 19 lipca (niedziela)
✓ Koszt 987 zł + 50zł programowego
✓ Dieta specjalna + 63 zł

OBÓZ 2020



✓ Woda na obozie

✓ Programowe +15zł =65zł

OBÓZ 2019



Inne informacje

oPraca w zastępach (idealnie 6-osobowych) 
pod wodzą zastępowego
oZakwaterowanie

oDyżury/służba 

oNa obóz nie bierzemy telefonów 
komórkowych!

oStrój obozowy (średniowieczny/rycerski)



Wnioski,
inicjatywy,
pomysły
WYSTĄP

☺


