Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ORGANIZATOR: 1 TDH "PUSZCZA”

INFORMATOR OBOZOWY 2019

1. Miejsce: Półwysep na jeziorze Łubowo, k/Lubiewa
2. Termin obozu: 08.07-27.07.2019
3. Kwaterka(4-7 lipca): wyjazd 04 lipca, do pomocy potrzebni rodzice(zgłoszenia
do komendanta kwaterki) oraz drużynowi, zastępowi
Pakowanie sprzętu: 3 lipca o godzinie 17:00 pod harcówką SP 2
4. Koszt obozu: 900 zł
Wpłaty przelewem na rachunek
nr rach : BZWBK 59 1090 1476 0000 0001 3427 5651
I TDH "Puszcza"
Ul. Spokojna 2 , 64-980 Trzcianka
Treść: “Składka programowa – obóz harcerski imię i nazwisko”
(np. Składka programowa - obóz harcerski Joanny Kowalskiej)
Termin wpłat:
I rata – 300 zł: do 31 marca
II rata - 300 zł do 15 kwietnia
III rata – 300zł + wypełniona i dostarczona do drużynowej karta
do 10 (Pt) maja!!!
4. Komenda:
Bez pobierania wynagrodzenia :
Komendant obozu:
phm Ewa Zakrzewska HR
Tel. 600 902 992, ewa.zakrzewska@zobal.com.pl
Komendant kwaterki : phm Krzysztof Zakrzewski HR
Tel. 602 101 863, krzystof.zakrzewski@zobal.com.pl
Kom. podobozu harcerek:
pwd Agata Sowa wędrowniczka
Tel. 666 211 295, agatasowa@spoko.pl
Kom. podobozu harcerzy:
pwd Łukasz Zakrzewski HO
Tel. kom.503 675 174, luk.296.luk@onet.pl
Kwatermistrz: Henryk Jóźwik
Pracownicy płatni:
ratownik medyczny: Adam Czuba
kucharka: Bogusława Kapusta
5. Mapka dojazdu na obóz można znaleźć na stronie www.maps.google.pl
wpisując miejsce obozu (czyt. 1.).

6. Inne informacje:
Składki członkowskie(od stycznia 2019 r.:15 ZŁ/miesiąc i ubezpieczenie 5.50 ZŁ/
rok)
Karty obozowe należy dostarczyć do dnia 10 maja wypełnione przez : rodziców,
szkołę, pielęgniarkę do zastępowych, zastępowi drużynowym
Na obóz nie zabiera się:
- żadnego sprzętu elektronicznego (mp 3, mp 4 itp.)
- telefonów komórkowych(kontaktujemy się z komendantami podobozów)
7. Odwiedziny rodziców – w niedzielę - 21 lipca od godz. 9.30 do kolacji.
Należy zgłosić przed wyjazdem ( inf. w karcie ) czy:
- będą Państwo jedli obiad w niedzielę
- jeśli dziecko nie będzie jadło obiadu w niedzielę
- chcecie dokonać zmiany decyzji w sprawie obiadów- do piątku
8. Ekwipunek(spakowany w całości do plecaka):
- Mundur (wg regulaminów drużyn)
- buty mundurowe, na zmianę sportowe, klapki - trawa jest rano mokra
- śpiwór, karimata, jasiek, ewentualnie koc
- mały plecak (na falę)
- kurtka nieprzemakalna w ciemnych kolorach
- polar
- 4 bluzy z długim rękawem, ,5 koszulek z krótkim rękawkiem
- 2 pary długich spodni, 2 pary krótkich spodni
- piżama (ciepła)
- min. 5 zmian bielizny, ciepłe skarpety,
- harcerki: rajstopy do munduru, gumki do włosów
- strój sportowy, do kąpieli
- menażka, niezbędnik, kubek
- przybory do mycia (min. 2 ręczniki)
- środek do prania w rękach
- przybory do szycia, mulina do sprawności , igła nitka( harcerki zielona)
- przybory do pisania, mała linijka, notatnik harcerski, śpiewnik, zeszyt
- strój obrzędowy (w drużynach)
- latarka
- ważna legitymacja szkolna!!
- płyn na komary i kleszcze!
- kompas, aparat fotograficzny, mapa okolicy,

