
Obóz 21 Olsztyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szarpie”                                                                  
19 lipca-1 sierpnia 2014 Szklana Huta 

 

2 Olsztyńska Gromada Zuchowa „Leśne Elfy” 
                                         13 Olsztyńska Gromada Zuchowa „Skrzaty z Krainy Pomarańczy”  

Co zabrać na obóz zuchowy? 
 

 Mundurek, koszulka gromady  

• Zegarek na rękę, igłę i nitkę  

• Śpiwór, karimata, ew. poduszeczka  

• latarka+ zapasowe baterie  

• dwa ręczniki (proszę przystosowad dziecku ręcznik dostosowany do jego wzrostu)  

• przybory toaletowe (mydło najlepiej w płynie, żel pod prysznic, szampon, szczoteczka do zębów, pasta,  

szczotka/grzebieo do włosów, dla dziewcząt gumki do włosów)  

• bielizna na zmianę  

• coś do spania (polecamy dres, noce bywają chłodne)  

• ubrania na dobrą i złą pogodę, (min. 5 koszulek, ciepły sweter/bluza/polar, dwie pary długich spodni, krótkie  

spodenki, dla dziewcząt spódniczki/ sukienki)  

• kurtkę przeciwdeszczową  

• obuwie: buty sportowe, klapki, sandały, ew. kalosze  

• nakrycie głowy (czapka z daszkiem, chustka, kapelusz)  

• krem do opalania  

• strój kąpielowy  

• preparat odstraszający komary (najlepiej w kremie)  

• mały podręczny plecak na wycieczki  

• prowiant na podróż  

• papier toaletowy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżone  

• leki, które dziecko przyjmuje z instrukcją jak podawad---- Proszę przekazad opiekunom !!!  

• zeszyt, śpiewnik, długopis  

• troszkę proszku do prania+ klamerki do bielizny  

• WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA to taka która jest niezniszczona oraz jest podbita na dany rok szkolny  

• Legitymacja Zucha  

• Kieszonkowe na wycieczki  

• Dobry humor ☺  

• UWAGA !!! Dzieci nie zabierają ze sobą telefonów komórkowych!!!  

  

Telefony kontaktowe do kadry zuchowej w trakcie trwania obozu:  

  • druhna Wioleta Paczkowska 660 800 731 

Drużynowa 28 OGZ „Dudki Elemudki” 

 

  • druhna Anna Kobza 793 009 811 

Opiekun 28 OGZ „Dudki Elemudki” 

 

  • druhna Ola Niedzwiedzka 880 412 261 

Opiekun 28 OGZ „Dudki Elemudki” 

  

  • druh Marcin Jeleniewski 603-691-541  

komendant obozu 21 OSDHiZ „Szarpie”  

 



Obóz 21 Olsztyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szarpie”                                                                  
19 lipca-1 sierpnia 2014 Szklana Huta 

 

2 Olsztyńska Gromada Zuchowa „Leśne Elfy” 
                                         13 Olsztyńska Gromada Zuchowa „Skrzaty z Krainy Pomarańczy”  

 

-Przypominamy, iż spotykamy się 19 lipca o godz. 5:15  na wyjazd na obóz do Szklanej Huty.  Zbiórka pod Halą 

Uranią. Proszę się nie spóźniad.  

 - Z dziedmi żegnamy się przed autokarem. NIE WCHODZIMY DO ŚRODKA, aby nie zapamiętały tego miejsca z 

rodzicami. Pozwólmy wykazad się dzieciom samodzielnością.  

- Prosimy nie kupowad nowych ubrao dzieciom i wskazad te, które można wybrudzid i wyrzucid na miejscu.  

- Wyznaczamy dzieciom granicę zakupionych pamiątek, aby przy pakowaniu się do drogi powrotnej mogły 

swobodnie zabrad wszystkie rzeczy.  

- Dzieci pakujemy w plecaki !!!  

- Pakujemy się z dziedmi, aby wiedziały, w którym miejscu mają szukad np. bielizny.  

- Posegregowane ubrania wkładamy do reklamówek. Pozwoli to utrzymad czystośd przy wyciąganiu siatki np. z 

bluzkami oraz ochroni przed ew. zalaniem czy zamoczeniem. 

- Dzwonimy raz na 3/4 dni. Dzieci jadą na obóz, aby się usamodzielnid. Pozwólmy im oderwad się od rodziców. 

Dodatkowo nie rozmawiamy zbyt długo z pociechami, ponieważ opuszczają wtedy przygotowane zajęcia.  

- Nie mówimy pociechom jak bardzo za nimi tęsknimy, ponieważ dzieci myślą, że mamie/tacie jest smutno bez 

nich( a przecież nie chcą im robid przykrości), dlatego chcą wracad do domu.  

- Nie mówimy, jakie fajne rzeczy i wyjazdy będziemy robid po dziecka powrocie, ponieważ on nie może się już ich 

doczekad.  

- Dzieci nie zabierają telefonów komórkowych, a za wszystkie wartościowe gadżety np. mp3 same ponoszą 

odpowiedzialnośd.  

- Prosimy nie przesadzad z ilością ubrao. W razie awarii będzie można dosład kilka rzeczy dzieciom. 

- Uświadamiamy dzieci, że będą mieszkały 2 tygodnie w lesie pod namiotami, aby po dotarciu na bazę nie były 

zaskoczone w jakich warunkach muszą mieszkad.  

- Warto zaznaczyd pociechom przed wyjazdem, iż trzeba się słuchad druhen, ponieważ przez 2 tygodnie, to one 

sprawują nad nim pieczę.  

- wszelkie informacje dt. obozu oraz zdjęcia po obozie będzie można obejrzed na stronach gromad:  

http://dudkielemudki28.wordpress.com/ 

- powrót z obozu 1 sierpnia ok. godziny 17 również pod Halą Uranią 

http://dudkielemudki28.wordpress.com/

