
OBÓZ SZCZEPU 234 WDHiZ  

 
HARCERZE : 10.07 – 31.07. 2021 

ZUCHY : 17.07 – 31.07. 2021  



CENA OBOZU – uzależniona jest od ilości uczestników. Do 

końca marca zostanie podana ostateczna cena. 

Nie będzie wyższa niż :  

 Obóz zuchowy    około 1600 zł 

 Obóz harcerski   około 1800 zł  

 

 

       Realizujemy  



Miejsce – Baza obozowa ROZEWIE 



PRZEJAZD – decyzja zostanie podjęta do połowy 

marca – uzależniona jest od ilości osób 

 Opcja 1: POCIĄG PKP do Gdańska – AUTOKAR na Rozewie 

 

 Opcja 2: AUTOKAR na trasie Warszawa – Rozewie 

 

 + i – przejazdu  + - 

PKP • koszt przejazdu   

• niższy koszt obozu  

• przesiadka  

• większe narażenie na 

zarażenie 

 

AUTOKAR • Bezpośredni transport • koszt przejazdu  

• wysoki koszt obozu 



ZAKWARETOWANIE 

 

 

 

 

 

 

HARCERZE : 4 os. na namiot  

ZUCHY : 2os. na namiot 

 na kanadyjkach 



TEREN BAZY  





SANITARIAT - PRYSZNICE 

 



Dojście nad morze 

Lub  



Co zapewniamy  

ŚRODKI DO HIGIENY  

 MYDŁO ANTYBAKTERYJNE (zawsze dostępne)  

 PŁYN do dezynfekcji rąk  

 RECZNIKI PAPIEROWE do wycierania rąk przed i po posiłkach  

 WODĘ w baniaczku DO MYCIA RĄK w podobozie oraz ciepłą wodę na UMYWALNI blisko podobozu przed i 
po posiłku 

 

PROGRAM 

 ZDALA OD MIEJSC PUBLICZNYCH 

 ATRAKCJE NA MIEJSCU 

 WĘDRÓWKI PO LASACH 

 WYJSCIA NAD MORZE  



KONTAKT Z DZIECKIEM 

 TELEFONY DO KADRY  i na TEL SŁUŻBOWY wg. ustalonych zasad i 

harmonogramu podobozu ( kadra podaje dziecku telefon, dzieci nie zabierają 

telefonów ani smartwatch) 

 LISTY 

 PACZKI – BEZ JEDZENIA (bez słodyczy, zupek chińskich itp.) rzeczy typu 

latarka, zapasowe ubrania  

ZUCHY 1x w trakcie OBOZU 

HARCERZE 2x trakcie OBÓZU 

Dbamy o zdrowe odżywianie, słodycze i owoce będą w ramach podwieczorków 



Ankieta zgłoszeniowa  

 

 https://forms.office.com/r/00f9tDMimG 

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo ankiete zgłoszeniową 

na obóz 

Szczegółowe informacje dotyczące obozu będą przekazane 

rodzicom, dzieci zgłoszonych na obóz. 

 

Kadra obozu pozostaje do Państwa dyspozycji w kwestii odpowiedzi 

na wszystkie pytania 

Z harcerskim Pozdrowieniem Czuwaj. 

Phm Monika Popławska – komendantka obozu 

https://forms.office.com/r/00f9tDMimG
https://forms.office.com/r/00f9tDMimG

