
Obóz 2021
pwd. Karolina Kruk komendantka 13 Szczepu Swarożyca



Agenda

 Miejsce oraz daty obozu

 Kadra obozu i struktura obozu 

 Zakwaterowanie, wyżywienie i sposób transportu 

 Płatności 

 Personel kwalifikowany ( ratownik WOPR, ratownik medyczny)

 Zgłoszenia na obóz

 Co rozumiemy jako obóz

 Ekwipunek i pakowanie się na obóz 

 Co w przypadku COVID

 Warunki uczestnictwa

 Terminy

 Pytania 



Tematyka która nie będzie poruszana 

dziś, jednak na zbiórkach podobozów

 Tematyka, obrzędowość obozu

 Podział na zastępy

 Terminy spisu ekwipunku



Ramy czasowe 

oraz miejsce obozu

Planowane daty obozu: 

Wyjazd 4.07.2021 (późnym 

wieczorem)

Powrót 19.07.2021 (rano)

Miejsce: Drężno, wieś pod 

Szczecinkiem w woj. 

zachodniopomorskim



Kadra obozu

Komendantka obozu: 
pwd Karolina Kruk

Kwatermistrzyni obozu: 
phm Patrycja Czepanis



Komendanci podobozów: 

Podobóz zuchowy:

pwd Paulina Mróz

Podobóz harcerski:

pwd Maciej Dzierżak

Podobóz starszoharcerski:

pwd Martyna Błażewicz



Zastępy i szóstki 

Zgodnie z systemem wychowawczym ZHP, praca 
w podstawowych jednostkach organizacyjnych 
(drużynach/ gromadach) odbywa się stosując 
system małych grup (zastępów/szóstek). 

Praca systemem małych grup charakteryzuje się:

- Lider grupy (zastępowy, szóstkowy)

- Współpraca

- Samodzielność grupy 

- Małe grupy posiadają własną tożsamość i 
identyfikację – mają nazwę, proporzec, 
obrzędowość



Stanica Harcerska
w Drężnie



Zakwaterowanie, 
wyżywienie, 
transport 

 Nocleg w namiotach wojskowych –
„10” kub „12” od 4-5 osób. 

 Sanitariaty w standardzie 
campingowym.

 Stołówka, świetlica, miejsca 
ogniskowe. 

 Strzeżone kąpielisko. 

 Dowóz wyżywienia 3 razy dziennie 
przez firmę kateringową

 5 posiłków dziennie (śniadanie, 2 
śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja)

 Transport na i z obozu wynajętymi 
autokarami w godzinach nocnych 
(osoby chorujące na chorobę 
lokomocyjną, prosimy zaopatrzyć w 
leki przed wyjazdem)  



Koszt obozu
Całkowity koszt obozu jak i kolonii zuchowej wynosi 1450 zł. 

Odpłatności można dokonywać w ratach: 

I rata – 30.04.2021 - 400 PLN (zaliczka bezzwrotna)

II rata – 05.06.2021 – 1050 PLN

Możliwość uzyskania faktury za wpłaty. 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 

➢ zakwaterowanie; 

➢ wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

➢ opieka kadry opiekuńczej (w tym ratownika, pielęgniarki);

➢ koszty przejazdu tam i z powrotem;

➢ ubezpieczenie od NNW,

➢ program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym,

➢ nagrody oraz plakietki.

Przypominamy że kadra wychowawcza wyjeżdża na obóz na zasadzie wolontariatu nie otrzymując wynagrodzenia



Zgłoszenia na obóz 

Zgłoszenia będą zbierane za pomocą formularza internetowego

W najbliższy poniedziałek o 19:00 formularz zostanie otwarty. Zgłoszenia 

potrwają do soboty 17.04 do 19:00.  W poniedziałek o 19:00 otrzymają Państwo 

informację o wyniku kwalifikacji. 

Ważne: 

przed przystąpieniem do uzupełniania formularza warto przypomnieć sobie: 

nazwę drużyny dziecka, datę urodzenia dziecka oraz adres mailowy do rodzica





Pozytywna kwalifikacja 

❖ Karty zdrowia (2)

Zostaną wysłane  mailowo do rodziców zakwalifikowanych osób wraz z 

opisem jak oczekujemy żeby karty zostały wydrukowane. Wydrukowanych 

nieczytelnie kart nie będziemy przyjmować. 

❖ Wpłata rezerwacyjna – dopiero po zakwalifikowaniu!  

❖ Koce – do wypożyczenia podczas dyżurów, po uiszczeniu kaucji wynoszącej 30 

zł i zwracanej po oddaniu koca. Zalecamy wypranie koca przed i po obozie. 



Obóz – na czym to polega 

o Przejazd na obóz

o Pionierka początkowa – stawianie namiotów, budowa elementów zdobnictwa 

obozowego

o Program obozu 

o Pionierka końcowa

o Powrót do Krakowa



Czego uczymy w trakcie obozu?

 Umiejętności harcerskich 

 Czytanie tropów zwierząt

 Rozpoznawanie roślin

 Szyfrowanie wiadomości

 Czytania mapy

 Wiele innych

 Pracy w grupie

 Posługiwania się narzędziami 

 Kreatywności

 Udzielania pierwszej pomocy 



Ekwipunek – pakowanie na obóz

 Pakujemy się do dużego plecaka turystycznego oraz małego plecaka (podróż)

 Nie zabieramy walizek!

 Każdy kto nie był na co najmniej 3 obozach obowiązkowo musi  przejść 

przegląd ekwipunku w celu zweryfikowania swoich wyborów :D 

 Spis wymaganego wyposażenia otrzymają rodzice zakwalifikowanych dzieci.

 Przesłana lista to absolutne minimum, bez którego nasze obozowanie 

momentami może być uciążliwe



Niezbędne wyposażenie 
uczestników 

❑ Pełne letnie umundurowanie 

❑ Dodatkowo: ciemne spodnie z 
przeznaczeniem mundurowym w 
razie niepogody ( szerokie szlufki)

❑ Ciemny rozpinany polar/bluza 
bez zdobień aby móc założyć ją 
na górę w razie niepogody

❑ Buty turystyczne, ponad kostkę o 
ciemniej barwie (rozchodzone 
przed obozem)



Niezbędne 
wyposażenie 
uczestników 

❑ BIAŁE prześcieradło, 

biały pasek

❑ Szary koc



Niezbędne wyposażenie uczestników 

❑ Szary koc (możliwość 

wypożyczenia w maju) 

❑ Mały plecak ( ważne 

żeby był wyposażony w 

troki)



Niezbędne wyposażenie uczestników 

❑ Strój obrzędowy 

zgodny z ustaleniem 

zastępu

❑ Środki ochrony 

osobistej ( maseczki w 

odpowiedniej liczbie, 

środki do dezynfekcji 

rąk)

❑ Butelka wielorazowa 

na wodę pitną



Dobre praktyki związane z pakowaniem 

 Bezwzględnie zabrania się trokowania (przymocowywanie) na zewnątrz 

plecaka butów, kurtek. Dopuszczalne jest montowanie śpiworów jeśli nie 

zaburzają obrysu plecaka ( Układanie plecaków 80 osób w bagażniku będzie 

wystarczającym wyzwaniem niczym Tetris – nie chcielibyśmy musieć czegoś 

domontowywać) 

 Kosmetyczkę obowiązkowo powinno się owinąć workiem foliowym 

 Polecamy przygotować dziecku listę rzeczy które bierze na obóz ( szczególnie 

tych nowych). Ułatwia to identyfikację bezpańskich rzeczy po obozie. 

 Polecamy oznaczenie wszystkich rzeczy uczestnika w ten sam sposób – jeden 

kolor nitki na metce koszulek lub innym niewidocznym miejscu – dotyczy to w 

szczególności elementów umundurowania. 



Co w przypadku COVID-u?

Została opracowana procedura postępowania w przypadku stwierdzenia objawów 
charakterystycznych dla zarażenia wirusem. 

❑ Uczestnik zostaje odizolowany.

❑ Zostaje mu przydzielony jeden dodatkowy wychowawca.

❑ Wychowawca prowadzi dziennik obserwacji. 

❑ Zostają powiadomieni rodzice, terenową stację sanitarno-epidemiologiczną, 
komendanta hufca. 

❑ Zostaje przeprowadzona dezynfekcja wszystkich pomieszczeń oraz sprzętu. 

❑ Komendant zbiera informacje na temat osób kontaktujących się z osobą poddaną 
izolacji. 

❑ Osoba zostaje odebrana przez rodziców lub w przypadku pogorszenia stanu 
zdrowia – karetka 



Dodatkowe informacje 

❖ Wytyczne związane z organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży lato 2021 
nie są jeszcze określone. Rodzice zakwalifikowanych dzieci, otrzymają 
warunki uczestnictwa aktualne na ten sezon jak tylko zostaną one 
opublikowane przez MEN i Sanepid. 

❖ Informacje o warunkach zwrotów wpłaconych pieniędzy oraz na jakich 
zasadach organizatorzy mogą zadecydować o usunięciu uczestnika z obozu 
znajdują się  w warunkach uczestnictwa. 

❖ Prosimy nie zaopatrywać dzieci w telefony komórkowe, tablety. Kontakt z 
dziećmi będzie możliwy poprzez telefony wychowawców w określonych 
godzinach nieutrudniających prowadzenia zajęć. 



Dodatkowe informacje 

❖ Brak odwiedzin rodziców

❖ Warunkiem koniecznym wyjazdu na obóz jest opłacenie do drużynowego 

składki członkowskiej oraz wyrażenie wszelkich niezbędnych zgód w TIPI. 



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) 



Pytania? 



Dziękuję za uwagę 
Zapraszam na spotkania z komendantami  podobozów


