Harcerska Akcja Letnia 2014

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI WYJEŻDZAJĄCYCH
NA OBÓZ HARCERSKI DO PRZERWANEK
1. Adres
Tak powinien brzmieć poprawny adres umieszczany na listach:
„Cyranka” - baza obozowa Hufca ZHP Otwock,
Przerwanki k. Węgorzerwa
11-610 POZEZDRZE
Obóz Szczepu Józefów
JAN KOWALSKI
2. Termin i koszt wyjazdu
I turnus: 30 czerwca - 16 lipca 2014, 1.389 PLN.
II turnus: 19 lipca - 3 sierpnia 2014, 1.389 PLN.
3. Rezerwacja miejsca.
Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej
www.zhp.michalin.pl i WPŁACENIE ZALICZKI w wysokości 400 PLN.
Po zarezerwowaniu miejsca należy pobrać ze strony internetowej kartę kwalifikacyjną,
wypełnić ja i dostarczyć do organizatora.
Liczba miejsc jest ograniczona. Przy rezerwacji miejsca decyduje termin wpłacenia zaliczki.
nazwa banku i numer rachunku, na który należy wpłacić pieniądze:
Komenda Hufca ZHP Otwock
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
95 1240 1095 1111 0010 3207 1400
(wzór tytułu przelewu: Turnus II, Mirosław Grodzki)
4. Terminy i miejsce wyjazdu i powrotu.
Zbiórka wyjazdowa:
I turnus: 30 czerwca 2014, o godz. 7.30 parking przy szkole podst. nr 2 w Józefowie (ul. Graniczna 26).
II turnus: 19 lipca 2014, o godz. 8.00 [zmiana] parking przy szkole podst. nr 2 w Józefowie (ul.
Graniczna 26).
Planowany powrót:
I turnus: 16 lipca 2014, ok. godz. 17.30 przy szkole podst. nr 2 w Józefowie (ul. Graniczna 26).
II turnus: 3 sierpnia 2014, ok. godz. 17.30 przy szkole podst. nr 2 w Józefowie (ul. Graniczna 26).
5. Zakwaterowanie
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w wojskowych namiotach typu „dziesiątka” i „NS”, z podziałem na
zastępy, uwzględniając ich wiek i płeć.
6. Zaplecze gospodarcze
Na część gospodarczą bazy składa się murowany budynek kuchenny z magazynami żywnościowymi,
drewniana stołówka, hydrofornia z własnym ujęciem wody i dwa domki letniskowe. W jednym znajduje
się ambulatorium.
7. Kadra
Wszyscy wychowawcy pracujący bezpośrednio z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone przez Kuratorium Oświaty oraz duże doświadczenie w pracy z dziećmi w trakcie roku
szkolnego oraz podczas wyjazdu wakacyjnego. Dzieci znajdują się pod opieką kadry przez 24 godziny
na dobę.
Kadra zgrupowania - to osoby, które mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całego zgrupowania, tj.
kwatermistrz, kucharki, zaopatrzeniowiec, opieka medyczna, ratownik, oraz komendant zgrupowania
Dzieci przez cały czas pobytu będą znajdować się pod opieką pielęgniarki i ratownika WOPR
zatrudnionych przez organizatora.
8. Msza św. w czasie pobytu
W czasie pobytu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w polowych Mszach św.
organizowanych na terenie bazy obozowej. Domyślnie wszyscy uczestnicy będą brali udział w Mszy św.
Jeżeli z Państwa dzieckiem ma być inaczej – proszę poinformować kadrę.
http:/www.zhp.michalin.pl
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9. Spis rzeczy niezbędnych na wyjeździe
 Mundur (dla harcerzy)  Ciepły sweter lub polar
 Śpiwór
 Koszulki z krótkim
rękawem x10
 Menażka
 Sztućce (niezbędnik)  Krótkie spodenki x2
 Strój kąpielowy
 Foliowy płaszcz
przeciwdeszczowy
 Długie spodnie x2
 Obuwie sportowe
 Bielizna osobista x10
 Obuwie do marszu

 Przybory do mycia i

prania
 Przybory do szycia

 Okrycie głowy –
przeciwsłoneczne
 Mały plecak
 Zeszyt w twardej okładce
i dwa długopisy

Latarka!, 2x zapasowe
baterie!
Marker (gruby
flamaster)

10. Rzeczy, których nie zabieramy na obóz
a) legitymacji szkolnej
b) kaloszy
c) zbyt dużej ilości gotówki (wystarczy 50 PLN kieszonkowego)
d) urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, empetrójki, gry elektroniczne, itp.)
e) biżuterii (kolczyki, pierścionki itp.)
f) drogich zegarków
g) świeczek, lamp turystycznych zasilanych gazem lub olejem, palników, butli gazowych itp.
11. Telefony komórkowe i kontakt Rodziców z uczestnikami.
Na obóz uczestnicy nie zabierają telefonów komórkowych. Brak kontaktu z rodzicami szczególnie
dobrze służy młodszych i tym, którzy po raz pierwszy będą jechali na wakacje bez rodziców. Częsty
kontakt telefoniczny z rodzicami (zwłaszcza na początku pobytu) wpływa bardzo niekorzystnie na
funkcjonowanie dzieci na miejscu. Czasami oczekiwanie na rozmowę z rodzicem czasami jest jedyną
rzeczą, na której koncentruje się dziecko. Utrudnia to aktywny udział w zajęciach i uniemożliwia zżycie
się z grupą. Na wyjeździe zawiązują się nowe przyjaźnie. Do tego potrzebna jest jednak integracja z
grupą nowych znajomych. Koncentrowanie się na kontakcie z rodzicami taki proces utrudnia i pozbawia
dziecko możliwości pełnego wykorzystania tej możliwości.
Dodatkowo możliwość częstego rozmawiania z rodzicami przez jedne dzieci budzi duże emocje u tych,
które takiej możliwości nie mają. Z tych wszystkich powodów nie dajemy dzieciom na obóz telefonów.
Kontakt telefoniczny będzie możliwy poprzez telefon komendanta obozu i będzie dotyczył tylko
nadzwyczajnych - nie dających się przewidzieć przez obozem - spraw.
Od tej reguły nie może być wyjątków.
12. Kontakt Rodziców z kadrą.
Przed wyjazdem na obóz rodzice dostaną telefon kontaktowy do komendanta obozu.
Przez większość dnia telefon będzie wyłączony. Prośbę o kontakt proszę wysłać w SMS'ie.
Minimum raz dziennie telefon będzie sprawdzany.
Proszę wziąć pod uwagę dużą liczbę uczestników i korzystać z tej formy kontaktu tylko w ważnych
sprawach. Telefon z pytaniem "Jak czuje się moje dziecko?" nie jest taką sprawą.
13. Obozowy bank
Kadra obozu prowadzi tzw. "bank", w którym uczestnicy mogą przechowywać pieniądze, jakie dostaną
na obóz.
14. Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), a wszyscy
opiekunowie od odpowiedzialności cywilnej (OC).
15. Spotkanie przedobozowe dla rodziców
30 maja oraz 5 czerwca 2014 o godz. 19:00 zostaną zorganizowane spotkania przedwyjazdowe dla
rodziców. Odbędą się one w Centrum Edukacyjnym „NicNudnego” w Józefowie, przy ul. Granicznej 10
16. Spotkanie przedobozowe dla uczestników
W czerwcu będą organizowane zbiórki przedobozowe dla uczestników. Terminy tych zbiórek podamy na
naszej stronie internetowej.
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Poradnik dla rodziców uczestników wyjazdu
Niniejszy poradnik został napisany na podstawie naszych doświadczeń w organizacji
obozów. Należy go jednak dostosować do indywidualnej sytuacji konkretnego
dziecka i rodziców
W co i jak spakować dziecko na obóz?
Dziecko powinno być zapakowane w jeden plecak. Do autokaru należy zabrać mały
plecak z prowiantem na podróż i rzeczami, które mogą się przydać w autokarze.
Spędzimy w nim ok. 5 godzin. Dziecko powinno brać udział w pakowaniu plecaka. Musi
wiedzieć co jest w którym miejscu spakowane. Łatwo dostępne muszą być: menażka,
śpiwór i płaszcz przeciwdeszczowy.
Higiena na obozie.
Dziecko na obóz powinno zabrać: dwa (najlepiej ciemne) ręczniki, mydło w mydelniczce,
szampon, pastę i szczoteczkę do zębów, klapki pod prysznic, min. 10 zmian bielizny.
Przybory do mycia powinny być zapakowane w osobny worek, chlebak, kosmetyczkę, itd.
Proszę zwrócić uwagę dziecka na konieczność zmiany bielizny min. co drugi dzień.
Co robić z brudnymi ubraniami?
Brudne rzeczy będą przetrzymywane w plecaku. Do tego celu proszę wyposażyć dziecko
w worek foliowy lub dużą torbę foliową. Na obozie będzie możliwość prania ubrania (w
ręku). Przy obozie będzie zorganizowana suszarnia na rzeczy po praniu lub takie, które
muszą wyschnąć przed spakowaniem. Proszę zwrócić uwagę dziecka na to, że rzeczy
brudne w plecaku nie mogą być mokre.
Gubienie rzeczy na obozie.
„Gubienie” rzeczy na obozie jest normalną rzeczą. Po kilku dniach rzeczy te znajdują się
w śpiworze, plecaku lub innym miejscu. Czasami rzeczy mylą się. Najlepiej całe
wyposażenie podpisać imieniem i nazwiskiem.
Tęsknota za domem
Tęsknota dzieci za domem, za rodzicami jest czymś zupełnie normalnym i w większości
wypadków - nieuniknionym. Postaramy się tak zorganizować życie na obozie, żeby chwil
na rozmyślanie o domu, rodzicach, dziadkach, zwierzętach było jak najmniej. Będziemy
wyczuleni na emocje zwłaszcza młodszych uczestników obozu. W poradzeniu sobie z
tęsknotą za domem bardzo przeszkadza częsty kontakt telefoniczny z rodzicami.
Informacja o problemach, jakie mogą być z dzieckiem.
Jeżeli spodziewacie się Państwo, że z dzieckiem mogą być JAKIEKOLWIEK problemy –
proszę o tym koniecznie poinformować. Będziemy lepiej przygotowani na reakcję.
Dotyczy to zwłaszcza zdrowia dziecka ale nie tylko. Jeżeli dziecku coś się stanie
będziecie Państwo informowali telefonicznie.
Warunki noclegowe.
Dziecko będzie spało w wojskowym namiocie, na pryczy, które będziemy pomagali im
robić. Każdy dostanie wojskowy materac i koc. Jeżeli komuś będzie zimno - dostanie
więcej kocy. Śpimy w swoich prywatnych śpiworach. Nie muszą być wyłożone
prześcieradłem. Do spania najlepsze są dresy lub inne luźne ubranie. Proszę zwrócić
uwagę dziecka na konieczność przebieranie się do snu.
Zbiórki przedobozowe dla uczestników obozu.
W czerwcu będą organizowane zbiórki przedobozowe dla uczestników.
hm. Mirosław Grodzki, komendant obozu, tel. 695.890.366
P.S. Relacja z obozu będzie codziennie (jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie)
uzupełniana na naszej stronie internetowej: WWW.ZHP.MICHALIN.PL
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Regulamin uczestnika wyjazdu
zorganizowanego w Przerwankach k. Węgorzewa
1. W czasie obozu wszyscy uczestnicy są traktowani jak harcerze. Wszyscy mamy takie
same prawa i obowiązki.
2. Pomagamy sobie wzajemnie. Do innych uczestników obozu i kadry zwracamy się z
szacunkiem i dbamy o dobrą atmosferę w obozie. Jesteśmy mili i uczyni dla innych
osób.
3. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
4. Wykonujemy wszystkie polecenia przełożonych (zastępowych i kadry obozu). Po
wykonaniu polecenia informujemy o jego wykonaniu.
5. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez kadrę obozu.
6. Nie niszczymy przyrody.
7. Dbamy o porządek wokół siebie. Sprzątamy po sobie.
8. Dbamy o narzędzia i inne mienie nam powierzone. Po skończonej pracy odnosimy
narzędzia i materiały na miejsce.
9. Przyznajemy się do winy jeżeli zrobiliśmy coś złego. Naprawiamy szkody, jakie
wyrządziliśmy.
10. Nie używamy otwartego ognia (zapałki, zapalniczki, świeczki, palniki, itp.)
11. Na kąpielisko chodzimy tylko z kadrą. Kąpiemy się tylko w obecności ratownika.
12. Na drogach przestrzegamy przepisów ruchu drogowego.
13. Informujemy kadrę obozu o wszystkich wydarzeniach mogących być niebezpieczne
dla innych uczestników obozu.
14. Nie przywłaszczamy sobie mienia innych uczestników obozu. Nie używamy
przedmiotów należących do innych osób bez ich zgody.
15. Przestrzegamy ustalonego porządku dnia. Nie spóźniamy się na zbiórki.
16. Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie zażywamy narkotyków i innych
środków odurzających. Nie kupujemy takich rzeczy, ani ich nie przechowujemy.
17. Sumiennie pełnimy służbę, jaka została nam przydzielona.
18. Po ogłoszeniu ciszy nocnej nie opuszczamy swojego namiotu. Wyjątkiem jest
konieczność załatwienia potrzeby fizjologicznej lub pełnienie służby wartowniczej.
19. O każdym zamiarze wyjścia z obozu informujemy kadrę. Po powrocie informujemy o
swoim powrocie.
20. Nie zażywamy leków innych niż te, które dostajemy od kadry obozu. Leki z domu,
które mają być zażywane na obozie dostarczamy przed wyjazdem kadrze z
informacją jak mają być podawane.
21. Na obóz nie zabieramy przedmiotów wartościowych, ani takich, które mogą być
niebezpieczne dla innych uczestników obozu. Jeżeli takie zabieramy – zostają w
depozycie kadry obozu. Za przedmioty nie będące w depozycje kadra obozu nie
odpowiada.
22. Pieniądze jakie mamy na obóz wpłacamy kadrze obozu do „obozowego banku”. Za
pieniądze nie będące w „banku” kadra obozu nie odpowiada.
23. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z obozu bez
zwrotu kosztów pobytu na obozie. W takiej sytuacji rodzic (opiekun) zobowiązuje się
do osobistego odbioru dziecka z obozu.
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DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Rezerwacja miejsca na obozie
Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej oraz
wpłacenie zaliczki w wysokości 400 PLN
Spotkania przedobozowe dla Rodziców
Spotkanie jest nieobowiązkowe. Wszystkie informacje ze spotkania będą dostępne na naszej stronie po
spotkaniu.
Miejsce: Centrum Edukacyjne "NicNudnego.pl", 05-410 Józefów, ul. Graniczna 10.
Terminy spotkań:
I turnus: 30 maja 2014 (piątek), godz. 19:00.
II turnus: 5 czerwca 2014 (czwartek), godz. 19:00.
Mapka z lokalizacją miejsca spotkania jest na naszej stronie internetowej.
Na parterze jest "Picca Dominium", na I piętrze w sali nr 2 będzie nasze spotkanie.
Integracyjne spotkania przedwyjazdowe dla uczestników
Spotkania są nieobowiązkowe, ale dobrze jest na nich być.
Terminy spotkań:
I turnus: 14 czerwca (sobota) o 15:00.
II turnus: 21 czerwca (sobota) o 15:00.
Spotykamy się przed Szk. Podst. Nr 2 w Michalinie, przy ul. Granicznej 26.
Zbiórka będzie trwała 2 godz. Dzieci odbieramy sprzed szkoły.
Dofinansowanie do obozu
Dofinansowanie dotyczy tych osób, które są członkami drużyn w Szczepie Józefów.
Będzie formą nagrody za frekwencję na zbiórkach i innych akcjach szczepowych.
Dokładne kwoty dofinansowania podane będą ok. 10 czerwca.
Kwoty będą ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika na podstawie frekwencji na zbiórkach i
imprezach Szczepu. Dofinansowanie nie może być przeniesione na inną osobę.
5 PLN na śpiewnik
Proszę dać dziecku na spotkanie przedwyjazdowe (lub na wyjazd) 5 PLN na obozowy śpiewnik.
Co wziąć na deszcz?
Najlepiej sprawdza się foliowa peleryna. Wkładana przez głowę, z rękawami i kapturem.
Składki harcerskie
Każdy uczestnik wyjazdu musi mieć opłacone składki harcerskie.
Dotychczasowi członkowie ZHP płacą 48 PLN.
Osoby, które do tej pory nie były członkami ZHP płacą 24 PLN. Składki płaci się przelewem na konto:
Komenda Hufca ZHP Otwock, 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
95 1240 1095 1111 0010 3207 1400 (wzór tytułu przelewu: składka harcerska, Mirosław Grodzki)
Nieopłacenie składki harcerskiej powoduje naliczenie dodatkowego VAT'u do kosztu obozu w wysokości 23%
ceny obozu.
Faktury za wyjazd
Każdy z Państwa dostanie po obozie fakturę VAT.
Faktura będzie wystawiona na Rodzica, którego dane były podane przy rezerwacji miejsca.
W wersji elektronicznej będzie wysłana mailem. Do faktury możemy dodać zaświadczenie o pobycie na
obozie.
Karty kwalifikacyjne
Karty kwalifikacyjne są do pobrania z naszej strony internetowej.
http:/www.zhp.michalin.pl
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Leki
Część Państwa dzieci w czasie wyjazdu będzie kontynuowało leczenie i zażywało leki.
W takich wypadkach proszę o:
- wpisanie takiej informacji do karty kwalifikacyjnej,
- zapakowanie leków do podpisanej torebki foliowej z dołączoną pisemną instrukcją jak je podawać,
- przekazanie leków przed autokarem (lub po dowiezieniu dziecka na miejsce) kadrze obozu,
Leki będą wydawane przez kadrę. Samodzielnie uczestnicy się nie leczą.
Mundur harcerski
Dzieci, które do tej pory nie należały do harcerstwa nie muszą mieć mundurów harcerskich.
Jeżeli należały i mają mundur to go zabierają. Musi to być mundur kompletny.
Mundur harcerski składa się z następujących elementów: bluza mundurowa, nakrycie głowy,
chusta, czarny skórzany pierścień na chustę, pas harcerski, spódnica harcerska (dziewczyny)
lub krótkie spodenki harcerskie (chłopaki), getry, wywijki.
Drużynowi przekażą Państwu jakie nakrycia głowy są potrzebne, jakie kolory chust, getrów i wywijek.
Kontakt do drużynowych jest na naszej stronie internetowej.
Harcerki nie mogą jechać na obóz bez spódnic harcerskich, harcerze bez krótkich spodenek harcerskich.
Na wyjazd do autokaru zakładamy mundury.
List do dziecka
Dzieci zwykle cieszą się, jak w czasie obozu przychodzi do nich list od Rodziców. Proszę zrobić dziecku tę
przyjemność. Adres bazy obozowej:
"Cyranka" - baza obozowa Hufca ZHP Otwock,
11-610 POZEZDRZE
Obóz Szczepu Józefów
JAN KOWALSKI
W co się spakować?
W plecak lub w torbę lub w walizkę. Ważne, żeby dziecko wiedziało co gdzie ma i żeby był łatwy dostęp do
rzeczy. Trochę więcej na ten temat jest w poradniku dla Rodziców.
Wyjazd i powrót
Jedziemy autokarem.
Terminy i miejsca zbiórek na wyjazd są podane w informacji dla Rodziców.
Będziemy jechali ok. 5 - 6 godz. Dojeżdżamy na obiad. Proszę dać dziecku prowiant i picie na drogę.
Po naszym przyjeździe do bazy obozowej dostaniecie Państwo SMS'a z informacją, że dojazd odbył się bez
problemów.
Kontakt z dzieckiem na obozie harcerskim
W czasie obozu nie kontaktujemy się z uczestnikami. Szczegółowo jest to opisane w informacji dla Rodziców.
Kontakt z kadrą w czasie obozu
Szczegółowo jest to opisane w informacji dla Rodziców.
Legitymacje szkolne.
NIE zabieramy ze sobą legitymacji szkolnych, ani żadnych innych dokumentów.
Kieszkonkowe
Uczestnicy obozu nie powinni mieć więcej niż 50 PLN (5 banknotów o nominale 10 PLN).
Pieniądze potrzebne są tylko na drobne wydatki. Wszystkie elementy programu są już opłacone.
Pieniądze mogą być wpłacone do banku obozowego.
Dojazd własny na obóz.
Część osób dowozi dzieci samodzielnie na obóz.
http:/www.zhp.michalin.pl
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Na te osoby będziemy czekali 30 czerwca (I turnus) oraz 19 lipca (II turnus) od godz. 15:00 do 20:00.
Mapka z dojazdem jest na naszej stronie internetowej.
Bluzy "wojskowe"
Uczestnikom wyjazdu dokupimy bluzy "wojskowe".
Nie trzeba ich kupować indywidualnie.
Plakietka z imieniem (ksywką) uczestników
Dla uczestników przygotujemy plakietki z ich imieniem (ksywką). Treść tej plakietki będziemy zbierali w
późniejszym terminie.
Płyta ze zdjęciami (filmami) po obozie
Po obozie będzie można zamówić płytę ze zdjęciami (filmami) z obozu.
Kartki pocztowe z wyjazdu
Będziemy drukowali swoje kartki pocztowe z wyjazdu. Kartki pocztowe będą gratis.
Proszę wyposażyć dziecko w znaczki pocztowe (lub pieniądze na znaczki) i adresy rodziny/znajomych, do
których dziecko wyśle z obozu kartkę. Maksymalnie może ich być 10 na jednego uczestnika.
Relacja z obozu w Internecie
Będziemy się starali, żeby relacja z obozu była codziennie wstawiana na naszą stronę internetową.
Jeżeli któregoś dnia jej zabraknie nie będzie to oznaczało, że porwała nas trąba powietrzna, tylko że jest
problem z Internetem.
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