
Zbiórka na wyjazd: 5 lipca 2014 
Powrót: 26 lipca 2014 
Koszt: 900zł (w tym zaliczka 100zł – wydanie karty obozowej) + składki członkowskie 
Adres: Harcerski Ośrodek Żeglarski Hufca ZHP Łódź – Śródmieście w Wińcu 

14 - 140 Miłomłyn 
 

W programie: zapadające w pamięć przejścia linowe pomiędzy koronami drzew, zjazdy 
pionowe na linach, klimatyczne nocne gry terenowe, gry zespołowe wykorzystujące 
markery paintballowe, zawody strzelania z łuków i wiatrówek, spływ kajakowy, kurs 
pierwszej pomocy, wizyta w zamku w Ostródzie, konkurs kulinarny, wycieczka 
autokarowa do Malborka, elementy survivalu. To tylko niektóre z zaplanowanych 
atrakcji!  
Ważną częścią obozu będzie wychowanie patriotyczne i poznawanie historii Polski z 
okresu średniowiecza. 
 
Zapewniamy: 
-zakwaterowanie w namiotach 10 osobowych na stanicy harcerskiej 
-wyżywienie (4 posiłki dziennie) 
-wykwalifikowanych i doświadczonych wychowawców 
-ubezpieczenie od NW 
-opiekę pielęgniarki i ratownika WOPR  
 
Telefony do wychowawców: 
dh. Emilia Wadas  510 – 088 – 097  
dh. Jakub Nowak  514 – 425 – 639 
dh. Joanna Hasińska 601 – 753 – 301  
dh. Jan Połoński   694 – 410 – 816  

Co zabrać? 

 plecak (walizki na kółkach czy torby nie sprawdzają się w lesie) 

 mniejszy plecak na wycieczki 

 śpiwór, poduszka 

 menażka, niezbędnik 

 aktualna legitymacja szkolna 

 kompletny mundur (długie czarne spodnie – bojówki oraz buty w 
stonowanych kolorach) 

 wygodne buty do wycieczek pieszych (najlepiej trekkingowe), sandałki, glany/ 
desanty, tenisówki 

 latarka; 

 scyzoryk/ finka 

 kurtka przeciwdeszczowa 

 chustka/ czapka 

 kostium kąpielowy 

 sweter/ polar 

 ubrania do pobrudzenia których nie szkoda zniszczyć (na pionierkę) 

 przybory do mycia; 

 leki (należy powiadomić wychowawcę o lekach) 

 sandałki, buty trekkingowe / glany / desanty (ciężkie obuwie), tenisówki 
(lżejsze obuwie) 

 przybory do szycia 

 zeszyt i długopis, śpiewnik 

 karty prób na stopnie 
Polecam zabrać zegarek (przydaje się na wartach, najlepiej kupić sobie jakiś tani w 
kiosku, by w razie zniszczenia nie było szkoda) 

 
Czego nie brać? 

 telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych – nie ma 
możliwości ładowania, kontakt z dziećmi będzie możliwy poprzez telefony 
wychowawców w okresie ciszy poobiedniej 

 koców, materaców, karimat; 

 zupek chińskich, kiśli w proszku, fury żelków itp. 
Jeśli zamierzają Państwo odwiedzić swoje pociechy na obozie to sugerujemy wybierać 
niedziele z uwagi na luźniejszy charakter tych dni pod względem programowym. By 
wyjechać na obóz Państwa syn musi mieć opłacone składki członkowskie do sierpnia 
br.  
Płatność gotówką w hufcu, u drużynowych lub przelewem na konto hufcowe: 
ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Bałuty 
94 1240 3031 1111 0000 3426 6616  
najpóźniej do dnia 10 czerwca 2014. 

Z poważaniem 
pwd. Jan Połoński 


