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Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej 2015 – 22 lata harcerskiego obozowania w Pogorzelicy! 

Wyjazd:  
Zbiórka w dn. 30 czerwca 2015 r. 
(wtorek), godz. 14:45, Dworzec 
autobusowy w Wadowicach 
 
/wyjazd autokarem z Wadowic do Krakowa, z 
Krakowa pociągiem do Kołobrzegu, autokarem 
do Bazy w Pogorzelicy/ 

 
Powrót:  
16 lipca 2015 r. (czwartek), ok. godz. 13:30-
14:00, Dworzec PKS Wadowice  
 
Adres obozu:  
Harcerska Baza Obozowa Hufca Ziemi 
Wadowickiej w Pogorzelicy 
72-351 Pogorzelica, ul. Słoneczna 
woj. zachodniopomorskie 
 
Kontakt na obozie: 
Hm. Marcin Homel, komendant obozu 
Tel. 606 663 353 
phm. Sonia Knapczyk, z-ca komendanta, 
Tel. 516 965 602 
 
Kontakt w Wadowicach: 
Małgorzata Zimna (faktury)  
tel.600 387 370 
Hm. Tadeusz Zieliński tel.606 667 960 
 
Zabieramy do plecaka: 

 Harcerze – pełne umundurowanie, 
koszulki harcerskie 

 Obuwie sportowe, sandały klapki (pod 
prysznic),  

 Kurtka przeciwdeszczowa (peleryna) 
 Ciepła bluza (polar) 
 Koszulki bawełniane 
 Bluzki z długim rękawem 
 Spodnie długie i krótkie 
 Skarpety 
 Bielizna 
 Strój kąpielowy 
 Czapka z daszkiem lub inne nakrycie 

głowy 
 Przybory toaletowe (mydło, szampon, 

szczoteczka do zębów, pasta, 
grzebień) 

 Olejek do opalania z filtrem 
 Ręczniki (1 mały i 2 kąpielowy) 
 Chusteczki higieniczne 
 Śpiwór 

 Menażka (lub talerz plastikowy 
głęboki i płytki), kubek, sztućce’ 
ściereczka 

 Latarka 
 Pieniądze na drobne wydatki 
 Stałe lekarstwa (jeżeli ktoś zażywa, 

oddaje je pielęgniarce przy wyjeździe) 
 Środki komarobójcze 
 Igła i nici (potrzebne do zajęć) 
 mała poduszka „jasiek” 

 
Materiały programowe: 

 Strój pirata/marynarza (stroje będą 
potrzebne do zajęć!) 

 Zeszyt lub notatnik 
 Przybory do pisania, kredki 

 
Zabieramy na czas podróży pociągiem: 

 Mały plecaczek 
 Prowiant (kanapki, słodycze, napój 

niegazowany, owoce) 
 Chusteczki higieniczne 
 Legitymacja szkolna, podbita z 

numerem PESEL potwierdzonym 
pieczątką szkoły 

 
UWAGA 

 Wszystkie cenne przedmioty jakie 
zabierają uczestnicy – na 
odpowiedzialność rodziców.  

 W przypadku kiedy przedmioty np. 
telefony komórkowe będą 
przeszkadzać w realizacji działań 
programowych, mogą trafić do 
depozytu do Komendanta Obozu, 
który zwróci je rodzicom w dniu 
powrotu do Wadowic. 

 Leki – przekazujemy na zbiórce w 
dniu wyjazdu do pielęgniarek. 

 W miarę możliwości prosimy 
pakować się do PLECAKA, tak by 
dziecko było w stanie przenieść swój 
bagaż. 

 
Inne: 

 Każdy uczestnik otrzyma koszulkę 
harcerską z logo obozu. 

 Wycieczka autokarowa w czasie 
obozu odbędzie się do Kołobrzegu. 
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List do uczestnika 
 

TAJEMNICZA WYSPA 

AHOJ! 
 

Właśnie zaczęła się Twoja obozowa przygoda. Stajesz się częścią załogi statku, który dobije do 

brzegów tajemniczej wyspy. Co Cię tam spotka?  

Przed Tobą szesnaście dni obozowania, przeżywania  harcerskich i morskich przygód. Od dziś 

nie jesteś już szczurem lądowym, a morskim lwem! 

Żeby nasza wyprawa była udana musisz się dobrze przygotować. Zastosuj się do zaleceń z listy 

<Co zabrać do plecaka> i pamiętaj o stroju! Masz być piratem, żeglarzem i poszukiwaczem 

zaginionych lądów, więc przygotuj odzienie!  

Pamiętaj, że na statku są harcerze. Nie będzie jak na koloni, ani na wycieczce szkolnej – 

będzie harcersko. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze w szeregach ZHP, to jadąc na obóz dołączasz do grona 

harcerskiego, gdzie panują harc- zasady. 

Gwarantujemy,  że – wrócisz z głową pełna niezapomnianych wspomnień  i uśmiechem na 

twarzy (może łezką w oku, że obóz taki krótki).  

 
Cześć i czołem! 

 
 

P.S. Rodziców zapraszamy do śledzenia wyprawy poprzez stronę internetową obozu (odnośnik na 
wadowice.zhp.pl) 


