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Szanowny Rodzicu strony 4-5 prosimy odciąć i zachować.
Są tutaj podane numery telefonów kontaktowych, terminy
wyjazdu i powrotu dziecka z obozu, adres, dojazd do
obozu oraz godziny miejsca zbiórek na wyjazd i powrót.
Moje dziecko jedzie na turnus w terminie – prosimy
niżej wpisać termin rozpoczęcia i zakończenia
wybranego turnusu.

Obóz realizowany będzie metodą harcerską,
nasza oferta wypoczynku kierowana jest również
do dzieci i młodzieży spoza organizacji
harcerskich w wieku od 7 do 18 lat. Zadania
realizacji programu pobytu dobierane są do
wieku i płci uczestników, którzy współtworzą plan
pobytu każdego dnia obozowego. Na obozie
trzeba będzie przestrzegać pewnych zasad,
kultury, punktualności, brania pod uwagę potrzeb
grupy. Od wszystkich obozowiczów, kadry oraz
gości przebywających na terenie obozu
wymagać będziemy przestrzegania reguł Prawa
Harcerskiego.
Uczestnikom
zaproponujemy
poznanie tradycji, historii, symboliki oraz
obrzędowości harcerskiej. Nie obędzie się bez
nocnych wart i obozowych służb. Zaproponujemy
zajęcia z terenoznawstwa, ogniska z pieczeniem
kiełbasek, gry terenowe, biegi na orientację oraz
nocne gry terenowe. Nie zabraknie kąpieli w
jeziorze, nauki pływania, pływania kajakami,
wycieczek kajakowych po Niesłyszu, wycieczki
wokół jeziora. Będą olimpiada oraz dużo zajęć
sportowych. Będą konkursy, obozowe festiwale
piosenki: harcerskiej, żołnierskiej, turystycznej,
szanty i plebiscyt na obozowy przebój oraz
karaoke. Będą obozowe dyskoteki, nauka tańca,
tańce integracyjne. Na zajęciach profilaktyki
uzależnień będziemy uczyć się jak mówić NIE,
jak budować poczucie własnej wartości.
Ratownicy medyczni nauczą praktycznego
udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania
się w sytuacjach kryzysowych, ratownicy wodni
podpowiedzą jak bezpiecznie się kąpać i jak
udzielić
pomocy
w
wodzie.
Żołnierze
przeprowadzą zajęcia z musztry, zorganizują
konkurs strzelecki, opowiedzą o misji w Iraku i w
Afganistanie, opowiedzą o zawodzie żołnierza.

Wyjazd na obóz:

Powrót z obozu:

PRZEJAZDY OBOZOWE
Szprotawa - zbiórka na wyjazd oraz miejsce
powrotu: przed budynkiem
Domu Kultury ul. Mickiewicza 1
Planowany wyjazd: godzina 09.00
Planowany powrót: godzina 16.30
Zielona Góra -zbiórka na wyjazd oraz miejsce
powrotu: dworzec PKS przystanek dla
wysiadających ul. Dworcowa
Planowany wyjazd: godzina 10.30
Planowany powrót: godzina 15.00
Autokary będą jechały po określonej trasie – proszę być
przygotowanym na możliwe niewielkie opóźnienia.
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają
obowiązek odebrać dziecko w dniu zakończenia
placówki wypoczynku, w miejscu i o planowanej
godzinie, które podane są w niniejszym informatorze
obozowym. Nasza odpowiedzialność za powierzone
dziecko rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do
autokaru, natomiast kończy się z chwilą wyjścia
dziecka z autokaru w miejscu w, którym powinni na
dziecko oczekiwać rodzice lub jego prawni
opiekunowie.

Adres obozu
Imię i nazwisko
Obóz Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach
66-213 SKĄPE
Telefony: do organizatora: 695 349 072
Całodobowy kontakt telefoniczny do bazy
obozowej w Niesulicach czynny tak jak turnusy
obozowe 661 555 177
Konto do wpłat 07 1090 2545 0000 0001 1351 5165
BZWBK 1 O. w Szprotawie

Dużo więcej o obozie na stronie internetowej
hufca pod adresem www.szprotawa.zhp.pl

WAKACJE
LATO 2017

DLA ZUCHÓW
HARCERZY ORAZ DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY
SPOZA ZHP W WIEKU
OD LAT 07 DO 18

ZAPRASZAMY NA
OBÓZ
HUFCA ZHP SZPROTAWA
w

NIESULICACH
Zapewniamy zorganizowane
przejazdy uczestników !

Możliwość opłaty za pobyt w systemie
ratalnym bez odsetek!
Więcej informacji, zapisy
telefon komórkowy 695 349 072
lub w Internecie na stronie
www.szprotawa.zhp.pl

-2Na wakacyjny wypoczynek zapraszamy do Niesulic.
Jesteśmy doświadczonym, solidnym i sprawdzonym
organizatorem letnich obozów pod namiotami.
Zawsze staramy się, aby proponowany uczestnikom
program wypoczynku był odpowiedzią na zmiany
zachodzące w otaczającym świecie i stwarzał
obozowiczom możliwość aktywnego wypoczynku i
oderwania się od codziennych trosk i problemów.
Nasze obozy cechuje klimat życzliwości, wzajemnej
tolerancji. W program, współtworzony przez samych
uczestników wypoczynku wplecione są elementy
profilaktyk przeciw uzależnieniom, agresji oraz
umiejętności zachowania się podczas różnych
sytuacji. Właściwa opieka wychowawcza, dobra
kuchnia, urozmaicone i atrakcyjne zajęcia
stwarzające możliwość aktywnego wypoczynku to
atuty naszych obozowych turnusów.
NIESULICE to wieś letniskowa koło Świebodzina
położona nad jeziorem Niesłysz. Obóz położony jest
przy jeziorze z dala od dróg i szlaków
komunikacyjnych. Czysta woda, piaszczyste dno o
łagodnym spadku stwarzają na kąpielisku warunki
do bezpiecznej kąpieli. Otaczające bazę lasy
pozwolą na pełny wypoczynek po trudach szkolnej
nauki. Obozowa kuchnia serwująca 4 smaczne
posiłki dziennie, całodobowa opieka: kadry
wychowawców, medyczna, ratownika oraz ciekawy
program pobytu to atuty naszego obozu. Warunki
życia na obozie będą inne niż w domu, baza
mieszkalna każdego roku budowana jest od
podstaw. Wszyscy mieszkać będą w namiotach,
każdy dostanie łóżko, materac, koce, miejsce na
wieszaku, półce. Będzie się gdzie umyć ciepłą
bieżącą wodą, wykąpać się pod prysznicem i
załatwić wszystkie swoje potrzeby. Wszystkich
obowiązywać będzie obozowy regulamin. Po
przyjeździe do bazy, na pierwszym apelu
uczestnicy podzieleni zostaną na drużyny obozowe.
Kto będzie bardzo chciał być z kimś w jednej
drużynie trzeba to będzie właśnie wtedy zgłosić.
Wtedy też będzie czas na podjęcie decyzji co do
zakwaterowania w namiocie – nie ma namiotów
koedukacyjnych i nocnych odwiedzin, czy
wędrówek do namiotów! Warto zabrać płytę CD z
fajną muzą, ciekawym filmem, wiadomo będą
dyskoteki i projekcje filmów.

Cena
590
590
1100

-3TURNUSY OBOZOWE
Symbol
Od
Do
dnia
dnia
Turnus N1
14 VII
21 VII
Turnus N2
21 VII
28 VII
Turnus NŁ
14 VII
28 VII

-4Liczba
dni
8 dni
8 dni
15 dni

Oferujemy następujące rodzaje form wypoczynku: - kolonia
dla maluchów w wieku 7- 9 lat, obóz rekreacyjny dla dzieci i
młodzieży w wieku 10 -18 lat . Pobyt na turnusach można
przedłużać. Przedłużenie jest możliwe w miarę posiadanych
wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z
organizatorem.

CO ZABRAĆ NA OBÓZ?
Członkowie ZHP wezmą mundury, kartę
członkowską ZHP,
 Prześcieradło, małą poduszeczkę i śpiwór,
 Dresy, długie spodnie,
 2 pary butów sportowych
 Krótkie spodenki , 2 podkoszulki
 Wystarczającą ilość bielizny na każdy dzień
 Ubranie przeciwdeszczowe, kalosze
 Ciepły sweter, kurtka
 4 pary bawełnianych skarpet
 Strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem,
okrycie głowy przed słońcem
 Koniecznie coś przeciw komarom
 Worek, torba foliowa na brudną odzież
 Przybory toaletowe, mini przybornik do
szycia, notatnik, coś do pisania.
 Latarka z zapasem baterii i żarówek.
 Dokument tożsamości /legitymacja szkolna/
 Jakiś szalony przyodziewek/ tylko nie garnitur
dziadka ;) / na dyskoteki i rewie mody :)
Uczestnicy nie zabierają naczyń i sztućców!
Zdecydowanie odradzamy i nie polecamy zabierania
wypasionych
drogich
ciuchów,
kolczyków,
pierścionków / poza zaręczynowymi ;) / bransoletek,
"empetrójek", telefonów komórkowych, tabletów itp.
Jeżeli leczy Ciebie lekarz specjalista, lub stale
przyjmujesz jakieś leki koniecznie zabierz je na
obóz
w
oryginalnych
opakowaniach,
w
wystarczającej ilości na czas pobytu na obozie,
wraz z napisanym sposobem ich dawkowania
podpisanym przez rodziców lub opiekunów
prawnych.


Słów kilka do rodziców, opiekunów. Szanowni Państwo,
uczynimy wszystko, aby Wasze dzieci pożytecznie spędziły
obozowe chwile. Dołożymy starań, aby czas przeżytych
wakacyjnych dni pozwolił Waszym dzieciom aktywnie i
bezpiecznie odpocząć, aby wszystkie w zdrowiu powróciły do
domów. Bardzo prosimy Państwa o przeprowadzenie z
dzieckiem rozmowy na temat bezpieczeństwa na obozie i
posłuszeństwie wobec obozowej kadry, która na czas obozu
będzie Państwa zastępować. Nie ma mowy o samodzielnej
kąpieli, o samodzielnym opuszczaniu terenu obozu, oddalaniu
się od grupy przebywającej poza terenem obozu, próbie
palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków,
dopalaczy itp. Nie jesteśmy zwolennikami, aby uczestnicy
zabierali na obóz telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny.
Na obozie jest całodobowy telefon kontaktowy ale to Państwa
decyzja czy dacie swojemu dziecku telefon, laptopa itp. Nie
bierzemy żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny
oraz wartościowe przedmioty uczestników.

Warunkiem
przyjęcia uczestnika
na turnus
obozowy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do
pobytu na obozie pod namiotami, zwrot czytelnie i
kompletnie wypełnionej oraz podpisanej ( podpisy w kilku
miejscach ) przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty
Kwalifikacyjnej, druku Zasad Uczestnictwa w obozie oraz
terminowy wpływ pieniędzy za pobyt na obozie na rachunek
bankowy nr 07 1090 2545 0000 0001 1351 5165 Bank
Zachodni WBK S.A. 1 O. w Szprotawie. Po wniesieniu
stosownej wpłaty, wystawiamy fakturę VAT. 100 zł musi
wpłynąć najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zapisu dziecka na
obóz. Brak wpłaty może być uznany za rezygnację z udziału
dziecka w wypoczynku. Pozostałe wpłaty (można w ratach)
muszą wpłynąć najpóźniej na 21 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia wypoczynku. Raty opłacane w
terminach: krótszym i po zakończeniu trwania wypoczynku
wymagają wcześniej zawarcia z Hufcem Szprotawa ZHP
pisemnej umowy ratalnej.
Jeżeli zdecydowaliście się Państwo zapisać dziecko na
obóz to najłatwiej i najszybciej można to zrobić poprzez
specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy na stronie
www.szprotawa.zhp.pl
Dojazd do obozu – jadąc od Ołoboku mijamy Niesulice i
kierujemy się w kierunku wsi Kalinowo. Na skrzyżowaniu z
drogą leśną skręcamy w prawo – jedziemy w kierunku
Ośrodka Wypoczynkowego ADA, potem kierujemy się do
Bazy Obozowej Hufca ZHP Świdnica na terenie której
stacjonuje obóz Hufca Szprotawa ZHP.

