
 

 
 

 

„ZIELONY SURVIVAL” 
MIEJSCE: Obóz odbywa się w Wydminach koło Giżycka NAD JEZIOREM WYDMIŃSKIM. Stanica “Pod 
Bocianem” 
 
TERMINY: 
Obóz harcerze 11.07-04.08.2015  koszt 1050 zł, Kolonia zuchy  20.07-04.08.2015 koszt 900 
kwaterka 6.07   Odwiedziny tylko dla rodziców harcerzy 25-26.07.2015 (istnieje możliwość zakwaterowania  na 

terenie obozu w namiotach własnych rodziców. Zgłoszenia takie proszę wpisać w plik: http://goo.gl/forms/6KMSMo4mnA 

 
WPŁATY: tradycyjnie w trzech transzach. 
do 31 MARCA 100 zł  ; do  31 maja 300 zł ; do 20 czerwca  pozostała kwota 
Wpłacamy z takim  tytułem: DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADANIOWA - (OKREŚLENIE Z JAKIEJ 
DRUŻYNY) - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
Konto bankowe:BGŻ 65 2030 0045 1110 0000 0196 7550 
Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków ul. Jasna 2, 05–804 Pruszków 
 
KARTY OBOZOWE - termin złożenia do 20.06.2014 
 

WYJAZD 
 – HARCERZE 11.07(SOBOTA) OGODZ 6.00 - ZBIÓRKA PRZY KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA UL HELENOWSKA 3 
–  ZUCHY 20.07(PONIEDZIAŁEK) OGODZ 8.00 - ZBIÓRKA PRZY KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA UL HELENOWSKA 3 

POWERÓT 4.08(WTOREK) PRZY KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA UL HELENOWSKA 3 w godzinach popołudniowo 

wieczornych 

 

Lista rzeczy na obóz: 

- linka pryczowa min. 50 metrów (dla Harcerzy) 
- pełne umundurowanie (bluza mundurowa, beret, regulaminowe spodnie, buty adekwatne przy umundurowaniu, 
polaro-kurtka szczepowa, dodatkowo jeśli ktoś ma - do czarnych spodenek mundurowych, lub czarnych spódnic 
obowiązkowe czarne getry i bordowe wywijki)(dla cywili min2 koszulki szczepowe. 
- koszulki szczepowe – preferowane min. 3 sztuki (będziemy w nich podczas całej dwudniowej wędrówki oraz 
podczas części zajęć programowych) 
- menażka, niezbędnik (sztućce), kubek 
- śpiwór, koc, karimata(tylko harcerze), prześcieradło na materac, na którym będziemy spać 
- STRÓJ OBRZĘDOWY ustalony w zastępie (stroje powinny być do siebie bardzo podobne)           
- skarpetki, bielizna odpowiednio na cały pobyt na obozie (chłopcy pamiętajcie!!!  ) 
- klapki, sandały, wygodne buty do chodzenia np. traperki na wędrówkę/do lasu + drugie dodatkowe 
- kostium kąpielowy 
- przybory do mycia: ręczniki (mały i duży), przybory toaletowe, rzeczy potrzebne do higieny 
- ciepła pidżama/dres do spania 
- płaszcz przeciwdeszczowy 
- czapka/chustka na głowę!!! 
- ubranie według uznania – na dni gorące i pogodne oraz ciepły strój na dni zimne i deszczowe, na wieczory, 
UBRANIE DO WYBRUDZENIA głównie na pionierkę i depionierkę (budowanie i usuwanie obozowiska) 
- mały plecak 
- DOBRY HUMOR, CHĘĆ DO PRZYGÓD I PRACY NAD SOBĄ 
Przydatne będą: 
- przybory do zajęć: kredki, flamastry, zeszyt, coś do pisania i rysowania 
- środek przeciwko komarom 
- igły i nici 
- płyn/proszek do prania ubrań jeśli planujecie robić pranie swoich rzeczy 
- PORADNIK HARCERSKI i ŚPIEWNIK NP. HUFCOWY będzie wiernym przyjacielem  
- scyzoryk lub finka tylko harcerze starsi i wędrownicy (powyżej14 roku życia) 
 
POZDRAWIAM Z HARCERSKIM CZUWAJ! KOMENDANT ZGRUPOWANIA-  hm. Beata Pawełczyńska  
Tel kont. 796 440 990 mail 39gzsokoliki@wp.pl 

 
 

http://goo.gl/forms/6KMSMo4mnA

