


OBÓZ 
HARCERSKI 
2021 



INFORMACJE 

TERMIN : 03.07-
24.07.2021r 

MIEJSCE : Rozewie woj. 
Pomorskie 

KOSZT : 1400 zł 



INFORMACJE 
O ZALICZCE 

Płatna do 15 kwietnia ( bez niej harcerze mogą nie 
dostać dofinansowania) 

Wpłacamy na konto Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży HARC nr. Konta 21 1500 1605 
1216 0004 1142 0000. W tytule piszemy "Akcja 

letnia 2021 - Imię i nazwisko dziecka" 

Wynosi 100zł 



INFORMACJE 
INNE 

Rodzice, którzy potrzebują faktury 
zgłaszają się do drużynowego do dnia 
31.05.2021r. 

Osoby, które zdecydują się na wyjazd 
dziecka po 15 maja wpłacają całą sumę 
jednorazowo do 10 czerwca. 

Opłacona składka harcerska. 



HARMONOGRAM 
WPŁAT 

Do 30.04 400zł 

Do 30.05 400zł 

Do 10.06 500zł 



STYLIZACJA 
OBOZOWA 



CO ROKU JADĄC NA 
OBÓZ WYBIERAMY 
STYLIZACJĘ 
OBOZOWĄ. TYM 
RAZEM PADŁO NA 
HARREGO 
POTTERA. 
HARCERZE W TYM 
WIEKU LUBIĄ GO 
CZYTAĆ I OGLĄDAĆ  



CO SIĘ SKŁADA NA 
STYLIZACJĘ? 
• - strój 
• - wygląd obozu 
• - tematyka zajęć 
• - okrzyki 
• - piosenki itp. 



ZDJĘCIA Z 
POPRZEDNICH 

OBOZÓW 





PRZYKŁAD WARTOWNI 



 



 



PRYCZE I 
PÓŁKI W 
NAMIOTACH 



 





PIONERKA 
OBOZOWA 



 





Przykładowy plan dnia 

 7:30  pobudka, przygotowanie do 
zaprawy porannej   

 7:35 – 7:45 zaprawa poranna   

 7:45 – 8:15 toaleta poranna   

 8:30 – 9:00 śniadanie   

 9:00 – 9:30 porządki w namiotach, 
przygotowanie do apelu   

 9:30 apel   

 10:00 – 13:45 poranny blok zajęć   

 

 13:45 – 14:15 obiad   

 14:15 – 15:30 cisza poobiednia   

 15:30 – 19:00 popołudniowy blok 
zajęć   

 19:00 – 19:30 kolacja   

 19:30 – 21:40 wieczorny blok 
zajęć 

 21:45 – 22:00 toaleta wieczorna  

 22:00 cisza nocna 

 



PRZYKŁADOWE 
ZAJĘCIA OBOZOWE 



Przykłady zajęć obozowych  

Pierwsza pomoc Wędrówki 



Przykłady zajęć obozowych  

Kuchnia polowa Musztra 



Chrzest obozowy 



 





CO ZABRAĆ NA 
OBÓZ? 



- legitymacja szkolna 
(podstemplowana)! 
- pełne umundurowanie harcerskie 
+ koszulka drużyny 
- plecak turystyczny oznakowany 
imieniem i nazwiskiem 
- dziewczęta- rajtuzy do munduru 
na chłodne wieczory 
- śpiwór, dres do spania 
- strój kąpielowy, balsam z filtrem 
UV 
- środek przeciw komarom 
- menażka, sztućce (niezbędnik), 
kubek 
- kurtka wiatrówka 
(przeciwdeszczowa) 
- przybory do mycia, ręczniki, 
szczoteczka do zębów 

 

- ubranie na zmianę i do 
szaleństwa w lesie, krótkie 
spodenki 
- bieliznę osobistą, skarpetki w 
tym 2 pary ciepłych 
- czapkę, okulary 
przeciwsłoneczne 
- przybory do pisania, zeszyt w 
kratkę 
- linkę o długości 3m do nauki 
węzłów (koszt ok. 2,50zł) 
- proszek do prania w słoiczku 
- przybory do szycia (igła i nici) 
- latarkę + baterię na wymianę 
- buty na zmianę (np. tenisówki, 
traperki, sandałki, klapki) 
- w przypadku choroby dziecka 
proszę o zabranie leków a o ich 
dawkowaniu proszę 
poinformować opiekuna 
- mulinę do haftowania 
- strój stylizowany 



CZEGO NIE 
ZABIERAĆ? 

Drogocennych zegarków, odtwarzaczy mp3, 
drogich telefonów, markowych  ubrań 
(jedziemy do lasu). 



HARCERZ POWINIEN 
BYĆ PRZY PAKOWANIU 

PLECAKA!!! 



SKŁADKI 
HARCERSKIE 



INFORMACJE 
 

Składka w tym roku wynosi 
36 zł na kwartał. 

 Wpłacamy ją do 17 dnia 
miesiąca każdego kwartału 

na konto hufca. 

Numer konta: (PKO BP) 24 
1020 3378 0000 1202 0378 

5987 

Dane do przelewu: Związek 
Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka Hufiec 
Piotrków Trybunalski ul. 
Sienkiewicza 7, 97-300 
Piotrków Trybunalski 

 Tytuł : 
Składki członkowskie , imię 
i nazwisko dziecka, 8 DH 

„Trop”z Woli 
Krzysztoporskiej  

Ważne!!! Drużynowi nie 
zbierają osobiście składek. 



Na co idą 
pieniądze ze 

składek? 

6,00 zł - Główna Kwatera 

15,00 zł - Chorągiew Łódzka 

9,00 zł - Hufiec Piotrków Trybunalski 

6,00 zł - Drużyna  



Dane kontaktowe: 

Phm. Tomasz Fijałkowski  

601 997 356 

Pwd. Katarzyna Michalak 

506 337 701 

Drużynowa 

Pwd. Beata Poczeczyńska 

726 276 390 

 





Dziękujemy za uwagę! 
 


