
Lokalizacja obozu 

 

Harcerski Ośrodek Obozowy "Pólko" jest bazą harcerską Hufca ZHP 

Bydgoszcz-Miasto położoną w sercu lasu nad Zalewem Koronowskim 

(ok. 30 km na północ od Bydgoszczy). 

INFORMATOR OBOZOWY 

HARCERSKA AKCJA LETNIA – 2015 

 

 

 

Hufca ZHP Golub-Dobrzyń 

i Hufca ZHP Inowrocław 

 



Miejsce : Harcerski Ośrodek Obozowy „PÓLKO” k/Koronowa 

Termin obozu : 13-23.07.2015 r. 

Odwiedziny rodziców : 18.07.2014 r. 

Koszt : 600 zł 

Płatności : zaliczka 200 zł do 28 lutego 2015 r. ( wpłata zaliczki jest 

konieczna do kwalifikacji dziecka na obóz ). 

Resztę kwoty można wpłacać w całości lub w ratach : 

- 200 zł do 30 kwietnia 

- 200 zł do 10 czerwca 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto właściwego Hufca : 

 

Hufiec ZHP Inowrocław 

ul. Solankowa 23, 88-100 Inowrocław 

Numer konta bankowego: 86 8149 0000 2001 0000 8208 0002 

W tytule przelewu wpisując: „DSCZZ – Pólko – imię i nazwisko dziecka„ 

 

Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń 

ul. Rynek 19, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Numer konta bankowego: 19 9489 0002 2001 0016 3545 0001 

W tytule przelewu wpisując: „DSCZZ – Pólko – imię i nazwisko dziecka„ 

 

Kwalifikacja na obóz przebiega dwuetapowo : 

Do 28 lutego należy wpłacić na konto zaliczkę w wysokości 200 zł oraz 

dostarczyć do właściwego komendanta hufca „zgodę – potwierdzenia 

udziału w obozie harcerskim”. Do 10 czerwca należy wypełnić i 

przekazać do właściwego komendanta hufca kartę kwalifikacyjną 

uczestnika wypoczynku. 

 

Kadra obozu : 

 Komendant obozu : phm. Tomasz Kaszuba 

 Z-ca komendanta : hm. Anna Adamczyk 

 Z-ca komendanta : hm. Szymon Wiśniewski 

 Programowiec : pwd. Dominika Sicińska 

 Oboźny : pwd. Szymon Beyger 

 6 opiekunów – pełnoletni instruktorzy ZHP oraz nauczyciele, 

pełniący funkcje wychowawcze w drużynach i hufcu, mający 

doświadczenie w organizacji obozów i kwalifikacje 

wychowawcy kolonijnego. 

 

Zapewniamy :  

 Przejazd autokarem na bazę i z powrotem, 

 Zakwaterowanie w namiotach wojskowych typu „10” + łóżka 

polowe, 

 Wyżywienie - 4 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja) +  suchy prowiant na wycieczki, 

 Ubezpieczenie od następstw' nieszczęśliwych wypadków, 

 Opiekę medyczną (pielęgniarka na bazie obozowej), 

 Na kąpielisku zapewniamy ratownika WOPR, 

 Atrakcyjny program wraz z fabułą. Liczne wyjścia w teren, 

wycieczki, zabawy, ogniska, zajęcia na kąpielisku wodnym i 

wiele innych. 

 

Warunki uczestnictwa : 

 Uregulowanie płatności, 

 Oddana w terminie, poprawnie wypełniona karta uczestnika, 

 Podpisanie regulaminu i zgody uczestnika, 

 Opłacone składki członkowskie. 

 

Wszelkie pytania proszę kierować do: 

Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń : 

 hm. Szymon Wiśniewski Tel. 608-154-720 

Komendantka Hufca ZHP Inowrocław : 

 hm. Anna Adamczyk Tel. 505-123-436 

 

Czuwaj ! 


