Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
INFORMATOR OBOZOWY
Obóz Olszanowo 2022
1. Miejsce: Olszanowo k/Człuchowa (nad Jeziorem
Olszanowskim)
2. Termin obozu: 4-23 lipca 2022
3. Kwaterka: Drużynowi I przyboczni i chętni do pomocy (po zgłoszeniu u
komendanta kwaterki- Krzysztof Zakrzewski kom. 602 101 863)
termin kwaterki : 28 wieczora -3 lipca.

Potrzebujemy wolontarisza/y do gotowania na kwaterce!
4. Koszt obozu: 1300 zł
Wpłaty przelewem na rachunek konta obozowego
nr rach : 66 1090 1476 0000 0001 4249 7827
I Trzcianecka Drużyna harcerek "Puszcza"
Ul. Spokojna 2 , 64-980 Trzcianka
Treść: “Składka programowa – obóz harcerski Olszanowo 2022, imię i nazwisko”
(np. Składka programowa - obóz harcerski Olszanowo 2022, Joanny Kowalskiej)
Termin wpłat:
I rata - 650 zł do 24 kwietnia
II rata - 650 zł do 22 maja
Ubezpieczenie i składki członkowskie (do IX 2022 włacznie) – wpłata do 22 maja

4. Komenda:
Komenda - funkcje bez wynagrodzenia (wolontariat) :
Komendant obozu: phm Ewa Zakrzewska HR
Tel. Kom. 600 902 992
Oboźna:
pwd Marta Pawłowska wędr.
Kwatermistrz:
pwd Agata Sowa wędr.
Kom. Podobozu
Kom. Podobozu
Kom. Podobozu
Kom. Podobozu

1TDH Puszcza: pwd Dorota Urban wędr.
Tel. kom. 508 849
1TDH Wilki: pwd Maciej Majewski HO
Tel. kom.602 486 169,
31 ZDH Róże : Hanna Łączkowska
Tel. kom. 882 113 988
31 ZDH Pająki : pwd Kamil Muszyński HO
Tel.kom. 503 609 492

Pracownicy płatni:
ratownik medyczny i kucharka

5. Możesz stworzyć mapkę dojazdu wpisując(wklejając) do wyszukiwarki
Google następujące współrzędne: 53.67650, 17.14564
6. Inne informacje:
KARTY OBOZOWE należy dostarczyć komendantowi do dnia 10 maja
wypełnione przez : rodziców, szkołę, lekarza, pielęgniarkę
Na obóz nie zabiera się:
- żadnego sprzętu muzycznego (mp3, mp4 itp.) i telefonów komórkowych.
W razie potrzeby, proszę kontaktować się z komendantami podobozów w
godzinach 15:00-15:30
7. Odwiedziny rodziców – w Nd 17 VII
Należy zgłosić przed wyjazdem ( inf. w karcie ) czy:
- będą Państwo jedli obiad w niedzielę, (gdyby wyjazd został odwołany
koniecznie poinformować do piątku, żeby nie marnować jedzenia)
- jeśli dziecko nie będzie jadło obiadu w niedzielę (zmiana decyzji do piątku)
8. Ekwipunek:
- pakowanie do plecaka całość - bez toreb w rękach
- Mundur (wg regulaminów drużyn)
- buty mundurowe, na zmianę sportowe, klapki - trawa jest rano mokra
- śpiwór, karimata, jasiek, ewentualnie koc,
- mały plecak na zajęcia (na kanapki i wodę)
- mniejszy plecak na falę (na rzeczy, na 1,5 dnia, w tym śpiwór i karimatę)
- kurtka nieprzemakalna w ciemnych kolorach (niedozwolony płaszcz nieprzemakalny .
jednorazowy, gdyż rwie się pod plecakiem)
- sweter/polar
- 2 bluzy z długim rękawem, ,5 koszulek z krótkim rękawkiem
- 2 pary długich spodni, 2 pary krótkich spodni
- piżama (ciepła) lub dres
- min. 5 zmian bielizny,
-ciepłe skarpety, harcerki: rajstopy do munduru i gumki do włosów
- strój sportowy, do kąpieli
- menażka, niezbędnik, kubek – podpisane!
- bidon na wodę – podpisany!
- przybory do mycia
- min. 2 ręczniki
- środek do prania w rękach
- mulina do sprawności , igła nitka( harcerki zielona)
- przybory do pisania, mała linijka, notatnik harcerski, zeszyt, śpiewnik,
- strój obrzędowy (w drużynach)
– latarka + zapasowe baterie
- ważna legitymacja szkolna
- płyny na komary i kleszcze!
- kompas, aparat fotograficzny, mapa okolicy
- linka o średnicy 0,6, dł. 2m

