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13 Szczep Swarożyca im. Tadeusza Kościuszki
KOMUNIKAT OBOZOWY 2021
1. ORGANIZATOR:
Organizatorem jest 13 Szczep „Swarożyca” działający przy ZSOI nr 7 oraz SP 27 i SP im. bł Celiny Borzęckiej
w Krakowie.
Uczestnikami są zuchy, harcerze i wędrownicy działający w drużynach w naszym szczepie.
Przewidywana liczba uczestników wraz z kadrą wynosi 80 osób.

2. LOKALIZACJA:
Obóz odbędzie się w Stanicy Harcerskiej ZHP im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie koło Szczecinka
w województwie zachodniopomorskim.

3. TERMIN:
Obóz odbędzie się w terminie 05.07.2021 - 18.07.2021
Godzina wyjazdu z Krakowa i planowana godzina powrotu będzie podana w czerwcu.

4. KADRA:
Kadrę obozu stanowią doświadczeni instruktorzy Szczepu i wykwalifikowany personel. Organizator obozu
zastrzega sobie prawo do zmian w kadrze, informacja taka będzie umieszczona na stronie internetowej
szczepu.

Komendantka obozu:
pwd. Karolina Kruk,
tel. kontaktowy: 797 455 509, e-mail: kruk.karolina@zhp.net.pl
Komendantka 13 Szczepu Swarożyca, drużynowa 31 PgDH Szaławiły, studentka AGH

Kwatermistrzyni obozu:
phm. Patrycja Czepanis
tel. Kontaktowy: 693 273 275, e-mail: patrycja.czepanis@zhp.net.pl
Zastępca komendanta Szczepu, drużynowa 13 PgDH Ogniki Raroga, studentka UJ

Strona 1 z 3

13 Szczep Swarożyca im. Tadeusza Kościuszki

Komendanci podobozów:
➢ Zuchowego: pwd. Paulina Mróz
Kontakt: 730 266 339, paulina.mroz@zhp.net.pl
Drużynowa 13 GZ Słoneczne Promienie, absolwentka IV LO, studentka AGH
➢ Harcerskiego: pwd. Maciej Dzierżak
Kontakt: 693 273 275, maciej.dzierzak@zhp.net.pl
Drużynowy 31 PgDH Puszczanie, zastępca komendanta szczepu, uczeń VIII LO
➢ Starszo-harcerskiego: pwd. Martyna Błażewicz
Kontakt: 787 198 857, martyna.blazewicz@zhp.net.pl
Wieloletnia instruktorka szczepu, absolwentka VI LO, studentka UR

5. KOSZT OBOZU
Koszt obozu/ kolonii wynosi 1450 zł.
Cena ta może ulec zmniejszeniu, jednak jest to niezależne od organizatorów obozu.
W całkowitym koszcie obozu/kolonii zawiera się wpłata rezerwacyjna 400 zł, która musi być wpłacona do
30.04.2021 – po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania! (pozostałych wpłat można dokonywać w
dowolnej ilości rat do dnia 05.06.2021).
W koszt obozu wliczono: pełne wyżywienie: 5 posiłki, zakwaterowanie w namiotach wojskowych, dostęp
do sanitariatów z bieżącą wodą, transport, materiały programowe, plakietki, płace personelu
wykwalifikowanego, ubezpieczenie.
W razie trudnej sytuacji materialnej, która uniemożliwia członkowi naszego Szczepu uczestniczenie w
obozie prosimy o kontakt z komendantką Szczepu – pwd. Karoliną Kruk, będziemy starać się wspólnie
poszukać rozwiązania i udzielić wsparcia, tak by dziecko mogło wyjechać na letni wypoczynek.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia uczestników odbywają się za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego przez 5 dni, od
12.04.2021 godz. 19:00. Link do formularza udostępniony będzie wcześniej na stornie internetowej i
fanpage szczepu na Facebooku. W dniu 19.04 około godz. 19:00, zostaną Państwo powiadomieni mailowo
o potwierdzeniu zakwalifikowania na obóz. W następnej kolejności należy dokonać wpłaty rezerwacyjnej
oraz wypełnić kartę zdrowia którą otrzymają jedynie zakwalifikowane osoby.
Uwaga – liczba miejsc w poszczególnych podobozach jest ograniczona!

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:
Obóz ZHP 13 Szczepu „Swarożyca”
Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania
numer konta: 32 1600 1462 1882 8543 5000 0033
(aktualizacja na 22.04)
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W przypadku FAS należy podać adres oraz NIP zakładu pracy, imię i nazwisko rodzica
Uprzejmie informujemy, iż faktury za wpłaty na obóz są wystawiane zgodnie z danymi z wyciągu
bankowego, NIE MA MOŻLIWOŚCI otrzymania faktury na dane zakładu pracy wówczas, gdy przelew został
dokonany z prywatnego konta! Chęć otrzymania faktury należy zasygnalizować poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

7. WAŻNE TERMINY:


12.04.2021 godz. 19:00 rozpoczęcie zgłoszeń poprzez link zamieszczony na stronie Szczepu
(www.swarozyca.pl) oraz profilu Szczepu na Facebook. Zamknięcie zgłoszeń nastąpi w dniu
17.04.2021 godz. 19:00 lub w chwili zapełnienia miejsc w danym podobozie.



19.04.2021 godz. 19:00 mailowe potwierdzenie zakwalifikowania na obóz



30.04.2021 – termin dokonywania wpłat rezerwacyjnych



środy od 19.05.2021 r. w godz. 18:30-19:00 Instruktorzy są dostępni na dyżurach w harcówce w
ZSOI nr 7 ul. Czarnogórskiej 14



19.05.2021 – rozpoczęcie wydawania kart zdrowia (ważne są jedynie karty wydrukowane przez
Szczep i podbite pieczątką – karty drukowane samodzielnie nie będą przyjmowane).



05.06.2021 - oddawanie kart zdrowia



05.06.2021 r. - ostateczny termin dokonywania wpłat



od 19.05-23.06.2021 r. - odbiór koców, co środę na dyżurach (należy mieć podpisany przez rodzica
druk wypożyczenia koca – do pobrania na stronie www.swarozyca.pl - oraz 30 zł w celu wpłacenia
kaucji, która jest zwrotna w momencie oddania po obozie koca w terminie do 01.10.2021)

Bardzo prosimy aby zarówno przed obozem jak i po obozie uprać wypożyczony koc.

W tym roku nie będzie możliwości odwiedzenia dziecka podczas obozu.
Kontakt z dzieckiem podczas obozu będzie możliwy poprzez telefon komendanta właściwego podobozu w
określonych godzinach, zgodnych z planem dnia. Godziny w których taki kontakt będzie możliwy zostaną
podane przed wyjazdem przez każdego komendanta.
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