INFORMATOR OBOZOWY 2017

Prezentujemy Państwu zbiór najważniejszych informacji dotyczących tegorocznego obozu harcerskiego naszych drużyn, który odbędzie się w miesiącu
lipcu. Wyjeżdżamy nad malowniczo położony Zalew Rosnowski w województwie zachodniopomorskim. Mamy nadzieję, że będzie to czas bardzo dobrej
pracy harcerskiej, a Państwa dzieci będą wspominać wyjazd przez długie dni .
1. Informacje ogólne
Termin: 10-31 lipca 2017r.
Miejsce: J. Rosnowskie, Mostowo (gm. Manowo)
Koszt: 750 PLN, rodzeństwa płacą po 600 PLN
Komendant obozu: phm. Łukasz Tadyszak HR
Drużyny: 1 PŻDH “Koniczyny”, 5 PŻDH “Wędrowne Ptaki” , 10 PDH “Gniazdo”,
29 PDH, 32 PDH “Czarna Puszcza”
2. Istota obozu
Obóz jest najważniejszą częścią pracy drużyny. To w czasie obozu wykonujemy najlepiej pracę związaną z
rozwojem drużyny i wychowaniem
harcerzy. Osoby, które nie uczestniczą w obozie zaczynają odstawać
od drużyny i często oddalają się od

swojej grupy (w czasie obozu zastęp
zżywa się najsilniej). Zachęcamy więc
Państwa do tego, by nie unikać wyjazdu na obóz i aby dziecko wzięło w
nim udział przez całe trzy tygodnie,
a nie tylko przez pewien fragment
obozu.

3. Instruktorzy
Za realizację obozowych planów pracy odpowiedzialni są drużynowi jednostek. Są to instruktorzy ZHR, którzy uprzednio zostali przygotowani
do pełnienia funkcji wychowawcy i
organizatora. To właśnie z nimi powinni się Państwo kontaktować, aby
uzgodnić wszelkie aspekty dotyczące opieki nad Państwa dziećmi. Prosimy o rzetelne przekazywanie informacji w kwestii diety, specyficznych
zachowań i przyzwyczajeń dzieci,
tego jak znoszą podróż, rozłąkę, noc
poza domem itd. Pozwoli nam to
odpowiednio przygotować się do
opieki nad harcerkami i harcerzami,
co pomoże im płynniej zaaklimatyzować się na obozie i z radością go
przeżyć. Nad całością zgrupowania
stoi komendant wraz z zespołem
kwatermistrzowskim. Nasza praca
oparta jest na wolontariacie i stanowi
element naszej pasji jaką jest harcerstwo. Dziękujemy za Państwa zaufanie i obiecujemy dołożyć wszelkich
starań, aby obóz był zorganizowany
na odpowiednim poziomie programowych i logistycznym.

i nazwisko dziecka - drużyna
I rata (minimum 150 złotych) do 20
kwietnia 2017r.
II rata (pozostała kwota) do 20 maja
2017r.
Za dokonane wpłaty obozowe przysługuje Państwu możliwość uzyskania potwierdzenia wpłaty w postaci
rachunku. Prosimy o zgłaszanie takiej
potrzeby drużynowym, którzy pokierują Państwa dalej (dokument wystawia nasze biuro z siedzibą przy ul. św.
Marcin w Poznaniu).
Każdy uczestnik ma obowiązek złożyć kartę uczestnika zawierającą
najważniejsze informacje o dziecku.
Prosimy o wypełnienie kart i przekazanie ich drużynowemu do dnia 20
kwietnia 2017r. Szczególnie ważne
jest skrupulatne wypełnienie wszystkich pól dotyczących kwestii zdrowotnych dziecka.

08 1090 1476 0000 0001 3428 4911
32 PDH Czarna Puszcza, ul. św. Marcin
30, 61-805 Poznań.

5. Dofinansowanie
Ci z Państwa, którzy przewidują iż
mogą mieć problem z terminowym
uiszczeniem składki programowej,
bądź zebraniem całej kwoty mogą
złożyć wniosek do komendy obozu
o dofinansowanie lub przedłużenie
terminu płatności. Dokumenty są
do pobrania u drużynowych. Prosimy aby spłynęły do nas do dnia 20
kwietnia 2017r.

Tytułem przelewu:
składka programowa obóz 2017 - imię

6. Ekwipunek
Lista rzeczy wchodzących w skład

4. Wpłaty i karty obozowe
Wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

ekwipunku obozowego zostanie
przekazana bezpośrednio harcerkom
i harcerzom podczas zbiórek. Zalecamy przekazywanie dzieciom takich
ubrań na obóz, które będą mogły się
zużyć lub zniszczyć. Prosimy również
aby nie wyręczali Państwo dzieci w
pakowaniu plecaków, lecz pomagali
w samodzielnym wykonywaniu tej
czynności. Często dochodzi do sytuacji, w których dzieci nie potrafią
znaleźć swoich rzeczy w plecakach,
ponieważ zostali spakowani przez
mamę lub tatę.
7. Sprzęt elektroniczny
Prosimy o nie pozwalanie dzieciom
zabierania sprzętu elektronicznego
(w szczególności komórek) na obóz.
Tego typu sprzęt nie współgra z metodą harcerską a ponadto w warunkach leśnych jest podatny na ginięcie
i zepsucie. Nie istnieje też możliwość
ładowania do niego baterii. Komenda obozu nie odpowiada za utratę
lub uszkodzenie sprzętu, który został
zabrany mimo próśb z jej strony i będzie go rekwirować w przypadku
niestosowania się do tej zasady.
8. Kontakt w trakcie obozu
Przez cały czas trwania obozu dostępny pod telefonem będzie
druh komendant pod numerem
501669419. Proszę jednak traktować
tę możliwość awaryjnie z tego tytułu,
iż kontakt z dziećmi dostępny będzie
w określonych godzinach.
Pomiędzy godziną 15.00 a 16.00 bę-

dzie możliwość kontaktowania się z
komendami podobozów. Jest to czas
na rozmowy z dziećmi i wychowawcami. Takie, a nie inne zasady wymusza na nas organizacja naszego
planu dnia. Prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość przy wykonywaniu połączeń. W miesiącu czerwcu drużynowi podadzą do wiadomości rodziców
numery telefonów, które będą funkcjonowały podczas wyjazdu.
9. Opieka medyczna
Podczas obozu przez cały czas na
miejscu razem z nami będzie pielęgniarka oraz ratownicy WOPR.
Wszyscy drużynowi przeszli kursy
pierwszej pomocy organizowane w
ramach Harcerskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. W przypadku, gdy dziecko wymaga szczególnej opieki zdrowotnej, przyjmuje
stale leki, proszę o kontakt z komendantem obozu. Zostanie wtedy podany również telefon do pielęgniarki, której będzie można przedstawić
wszelkie okoliczności i która będzie
odpowiedzialna za podawanie leków
na obozie.
10. Wyjazd
Informacje dotyczące wyjazdu i powrotu zostaną podane w czerwcu
kiedy zostanie opublikowany letni
rozkład jazdy pociągów PKP.
11. Odwiedziny rodziców
Zapraszamy wszystkich rodziców do
odwiedzenia swoich dzieci podczas
tegorocznego obozu w niedzielę,

23 VII w godzinach 9.00 – 16.00. O
godzinie 16.00 planujemy zorganizować mszę świętą kierowaną zarówno
do uczestników, jak i gości. Mapa z
opisem dojazdu będzie przesłana
drogą mejlową do rodziców uczestników i na życzenie rozdawana w
dzień wyjazdu dziecka na obóz
12. Składki
Aby wziąć udział w obozie należy
uregulować zaległości składkowe do
września 2017 roku włącznie. Uregulowanie składek jest konieczne,
aby obóz został dofinansowany.
Odciąży to również budżet drużyny,
która była zmuszona wyłożyć odpowiednią kwotę za zaległe składki.
13. Pytania
Aby uzyskać więcej informacji lub
rozwiać swoje wątpliwości, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z
komendantem lub drużynowym:
Komendant obozu:
phm. Łukasz Tadyszak HR
tadyszak@zhr.pl
501669419
1 PŻDH:
pwd. Laura Grześkowiak wędr.
koniczyna1310@gmail.com
795403304
5 PŻDH:
pwd. Zuzanna Klotzka wędr.
zuzanna.klotzka@zhr.pl
512330362

10 PDH:
pwd. Jadwiga Iwańska wędr.
jadzia.iwanska@gmail.com
500426473
29 PDH:
pwd. Maja Krasicka wędr.
maja.krasicka@zhr.pl
721325745
32 PDH:
pwd. Paweł Kaczmarek HO
pawel.kaczmarek@ingonyama.pl
666715556
14. Potrzebujemy pomocy
Aktualnie poszukujemy personelu
obozowego, który jest nam niezbędny do realizacji naszych założeń programowych i logistycznych. Oferujemy pracę dla kucharza/kucharki oraz
pielęgniarki lub ratownika medycznego. Jeśli znają Państwo taką osobę, lub mają możliwość by przekazać
tę informację większemu gronu, to
będziemy wdzięczni za pomoc. Zainteresowanym szerszych informacji w
tej sprawie udzieli druh Łukasz.

