
 
Szczep Harcerski „Za Torem” zaprasza na obóz harcerski nad jez. Studzienicznym pod 
namiotami! 
Termin: 6-22 lipca 2015 – obóz stały, 23-30 lipca 2015 - obóz kajakowy 
Koszt: Obóz stały - zaliczka 200 zł (wydanie karty obozowej) + 550 zł; obóz kajakowy – 250 zł; 
składki członkowskie opłacone do sierpnia 2015! 
Adres: Baza Harcerska Hufca ZHP Łódź – Bałuty w Przewozie 77-143 (k. Bytowa) 
Uzupełnione karty obozowe należy oddać do drużynowego do 2. czerwca. 
W związku z uchwałą Komendy Hufca Łódź – Bałuty ws. ewidencji ZHP osoby, które nie oddały 
kart informacyjnych z danymi osobowymi, będą mieć zwiększony koszt uczestnictwa w 
obozach/koloniach o 100 zł. 
 
W programie: wieczorne ogniska z gitarą, zapadające w pamięć przejścia linowe pomiędzy 
koronami drzew, zjazdy pionowe na linach, klimatyczne nocne gry terenowe, zawody strzelania z 
łuków i wiatrówek, kurs pierwszej pomocy, wycieczka do Gdańska, nauka gotowania na kuchni 
polowej, nocowanie na skonstruowanych z zastępem pryczach, warty w obozie, ćwiczenia z 
podchodzenia, maskowania oraz dokonywania zwiadów i elementy survivalu. To tylko niektóre z 
zaplanowanych atrakcji! Ważną częścią obozu będzie wychowanie patriotyczne. Ww. atrakcje 
odbędą się na obozie stałym (pod namiotami) w Przewozie. 
Drugą częścią obozu będzie spływ kajakowy. Nocleg na tej części obozu odbędzie się w 
namiotach turystycznych, codziennie w innym miejscu. Spływ odbędzie się na rzece Wda. 
 
Uwaga! Minimalny wiek uczestnika obozu kajakowego – 13 lat (ukończona 6. Klasa SP). 
Uprzejmie proszę o wstępne zadeklarowanie uczestnictwa w obozie kajakowym do końca 
stycznia. W przypadku większej ilości chętnych cena obozu kajakowego może się obniżyć. Nie 
ma możliwości wyjazdu na obóz kajakowy bez uczestnictwa w obozie stałym. 
 
Zapewniamy: 
-zakwaterowanie w namiotach 10 osobowych na bazie harcerskiej 

 
-wyżywienie (4 posiłki dziennie) 
-wykwalifikowanych i doświadczonych wychowawców 
-ubezpieczenie od NW 
-opiekę służby medycznej i ratownika WOPR  
 
Telefony do wychowawców: 
dh. Jan Połoński   694 – 410 – 816  
dh. Piotr Sarzała  600 – 182 – 780 
 
Co zabrać? 

 plecak (walizki czy torby nie sprawdzają się w lesie) i 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), glany/desanty, 
tenisówki 

 scyzoryk/ finka, latarka 

 kurtka przeciwdeszczowa, sweter/ polar 

 chustka/ czapka 

 kostium kąpielowy 

 przybory do mycia i ręczniki 

 leki (należy powiadomić wychowawcę o wszystkich lekach) 

 przybory do szycia 

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

 
Na obóz nie należy zabierać dań instant, telefonu komórkowego i innych sprzętów 
elektronicznych – nie ma możliwości ładowania, kontakt z dziećmi będzie możliwy poprzez 
telefony wychowawców, najlepiej podczas ciszy poobiedniej, wtedy na obozie jest czas do 
dyspozycji uczestników. 
 
Kadrę całego obozu wraz z zapleczem gospodarczym, sanitarnym i kuchennym stanowią 
członkowie Szczepu „Za Torem”. Wszyscy wychowawcy - instruktorzy oraz komendant – 
kierownik placówki będą na obozie w formie wolontariatu. Baza harcerska w Przewozie leży 
bezpośrednio nad jez. Studzienicznym i jest oddalona o kilka kilometrów od najbliższych 
zabudowań. Przed rozpoczęciem obozu na miejsce przyjedzie zespół kwatermistrzowski złożony 
ze starszych harcerzy, który stworzy zaplecze kuchenne, gospodarcze oraz sanitarne obozu.  
 
Płatności należy dokonać gotówką w hufcu, u drużynowych lub przelewem na konto hufca: 
ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Bałuty, tytułem- „Imię i nazwisko dziecka, Przewóz, Za 
Torem”; konto: 94 1240 3031 1111 0000 3426 6616,  najpóźniej do dnia 2. czerwca 2014. 

 
Z poważaniem 

pwd. Jan Połoński 


