INFORMATOR OBOZOWY
1. Miejsce: stanica harcerska „Orle Gniazdo” Hufca Poznań Poznań „Nowe Miasto w Imiołkach, gmina Kiszkowo.
2. Termin: 7-20.07.2014, zbiórka o godz: 5:00 na dworcu letnim w Poznaniu. Na zbiórkę ubieramy umundurowanie
polowe letnie (spódnica/spodenki, koszulka drużyny, getry, buty regulaminowe).
Uwaga, pierwszym posiłkiem będzie obiad, warto zabrać ze sobą małe drugie śniadanie.
3. Cena: 650zł. W cenę wliczono: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki dziennie), ubezpieczenie,
materiały programowe, atrakcje programowe, pielęgniarkę, ratownika WOPR.
4. Transport: Przejazd pociągiem do Lednogóry (wraz z plecakami). Ze stacji nastąpi wymarsz na stanicę - 9km.
Odebrane zostaną plecaki, a zuchy będą sukcesywnie dowożone na miejsce obozu samochodem.
5. Niezbędny ekwipunek:
 pełne umundurowanie: koszula mundurowa, spódnica/spodenki harcerskie, pas harcerski, koszulka drużyny
(warto mieć co najmniej dwie sztuki), spodnie „oliwki”, getry, rogatywka/beret, buty za kostkę, ewentualnie
spodnie moro i kurtka drużyny (sajgonka) o ile dostępny odpowiedni rozmiar.




Sprzęt i ekwipunek turystyczny: śpiwór, przybory do mycia, latarka (wraz z bateriami na zmianę), kubek,
sztućce/niezbędnik, menażka, przybory do szycia, pisania i czyszczenia butów, indywidualna apteczka, środek
na komary, telefon komórkowy, ładowarka, karty prób na stopnie nie zabieramy żadnych urządzeń
elektronicznych jak mp3, tablety, konsole przenośne

ubrania: obuwie sportowe, letnie (klapki, sandały), strój kąpielowy, okrycie przeciwdeszczowe, odzież
sportowa, koszulki, spodnie cywilne, czapka lub chusta na głowę, ewentualnie kalosze
6. Odwiedziny: 13.07.2013 w godzinach 10-18. Na teren podobozu rodziny będą mogły wejść tylko w trakcie ciszy
poobiedniej, z uwagi na uczestników do których rodzina nie przyjedzie.
7. Kontakt:
phm. Adam Pielatowski 661-545-089, adam.pielatowski@zhp.net.pl, Drużynowy, Komendant Obozu
pwd. Klaudia Durowicz 508-875-606 klaudia.durowicz@zhp.net.pl, Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Klaudia Krzempiec 791-957-942 klaudia.krzempiec@zhp.net.pl Zastępca Komendanta ds. zuchowych
8. Mundury – dla rodziców chcących kupić umundurowanie dla uczestników obozu polecamy regulamin mundurowy
drużyny
oraz
poradnik
kupującego
znajdujący
się
pod
adresem
http://45pdh.fla.pl/download/regulamin_mundurowy45.pdf Koszulki drużyny będzie można zakupić na obozie w
cenie 20zł.
9. Wpłaty i oddanie kart obozowych.
Zuch/Harcerz wpisany jest na listę uczestników dopiero kiedy oddana zostanie karta obozowa oraz dokonana zostanie
pełna wpłata na obóz. Wpłatę można dokonać w całości lub w ratach. Nieprzekraczalnym terminem oddania kart
oraz pełnej wpłaty jest 1 czerwca (w tym dniu wpłata musi być na koncie). Wpłaty można dokonać na konto:
ZHP Hufiec Poznań - Nowe Miasto Konto:
BZ WBK III o/Poznań, 85 1090 1359 0000 0001 1983 6518
Tytuł: składka na obóz/45pdh/imię i nazwisko dziecka
Jeśli potrzebna będzie faktura za przelew to proszę nadać następujący tytuł przelewu: wpłata na
obóz/45pdh/imię i nazwisko dziecka

