
ULOTKA INFORMACYJNA
Obóz Piecnik 2021

Termin: 28.07. - 06.08.2021 (harcerze - 10-17 lat)

     28.07. - 03.08.2021 (zuchy - 7-10 lat)

Miejsce: Stanica „Harcówka” w Piecniku

Transport: autokar z ustalonych miejscowości (po rekrutacji)

Zakwaterowanie: zgodnie z wytycznymi, 5 osób na namiot

Koszt:  
Członkowie ZHP zuchy

 450zł
Członkowie ZHP harcerze

 550zł

Spoza ZHP wiek harcerze 
600zł

Spoza ZHP wiek zuchy
500zł



Zapewniamy również: 
- opiekę ratownika wodnego, 
- całodobową opiekę pielęgniarki,
- opiekę wykwalifikowanych wychowawców, 
- ciekawy, angażujący program harcerski
- ubezpieczenie
- transport na stanicę i powrót
- dostęp do umywalni z ciepłą wodą, toalet, natrysków
- na bazie dostępna jest stołówka do posiłków i zajęć 

Zakwaterowanie:
   Uczesnicy zostaną zakwaterowani w namiotach 10-osobowych, 
po 5 osób na namiot. Wyposażenie namiotu to: 
- łóżko polowe
- materac
- koce
- regał
- półka na plecaki

Starsi harcerze podejmą podczas tegorocznego obozu próbę
własnoręcznego zbudowania dla siebie pryczy ( w razie niepo-
wodzenia otrzymają łózko polowe).
 
 



Zgłoszenia: 

 Każdy uczestnik musi wypełnić kartę kwalifikacyjną wraz z
załącznikiem.
 Te 2 dokumenty należy dostarczyć do Biura Komendy 
Hufca pod adresem: ul Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka w 
terminie do 30.06.2021. 
 Członkowie ZHP mogą również przekazać dokumenty 
swoim drużynowym. 
 Po zakończeniu zgłoszeń uczestnicy zostaną 
zakwalifikowani na obóz, o czym poinformujemy rodziców.

Odpłatność prosimy uiścić do 15.07.2021 na konto bankowe:

 

tytułem: DSZ Obóz Piecnik - Imię i nazwisko uczestnika

Odpłatność:     
  
 
 
 

13 8951 0009 5500 5744 2000 0010 

Hufiec ZHP Trzcianka Chorągiew Wielkopolska

KONTAKT
Komendant Hufca 

phm. Andrzej Baranowicz
tel. 503 192 050

e-mail: 
andrzej.baranowicz@zhp.net.pl



PROGRAM OBOZU

 Tematyką tegorocznego obozu będą podróże po świecie. 
Dzieci będą mogły poznać różne kulturowe ciekawostki ze świata.
Podczas obozu planowane sa także wyjścia np. nad jezioro, gdzie
pod okiem ratownika dzieci będą mogły się ochłodzić.

Ekwipunek obozowy:
- oświadczenie rodziców (COVID)
- pełne umundurowanie (członkowie ZHP)
- ubrania na każdą pogodę + bielizna na 10 dni
- buty: za kostkę, sportowe, klapki 
- strój kąpielowy
- rękawice ochronne do pionierki
- śpiwór
- piżama
- menażka, niezbędnik, kubek
- przybory toaletowe
- ręcznik 
- legitymacja szkolna
- latarka
- drobne kieszonkowe
- poduszka
- dobry humor :) 
 


