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Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krapkowice  

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Strzeleczki 

 

 

 
 
 

Obóz dla dzieci i młodzieży pod namiotami w CZERNICY 
 
Szanowni Państwo. 

Hufiec Krapkowice jest organizatorem obozu dla dzieci i młodzieży pod namiotami w CZERNICY. Czernica wieś 
położona w powiecie chojnickim, w gminie Brusy na wschodnim krańcu Zaborskiego Parku Krajobrazowego nad 
Jeziorem Kosobudno. W przepięknym zakątku Pomorza, pośród Borów Tucholskich, na skraju Parku 
Narodowego, z dala od wszelkiego przemysłu, 4 km od najbliższej trasy samochodowej i linii kolejowej. Cisza 
i leśny spokój gwarantuje zdrowy, radosny i aktywny wypoczynek wszystkim: od najmłodszych zuchów po 
najstarszych seniorów. Wspaniała przyroda, zwierzęta, ptaki (wiele chronionych), ryby, drzewa, obfitość grzybów, 
rośliny a szczególnie wielkie pola krzewów jagodowych (od nich to nazwę bierze miejscowość Czernica) 
sprawiają, że pobyt w tym miejscu staje się niezapomnianym wrażeniem. 
W ramach obozu zorganizowanie zostanie drużyna, która będzie uczyć się podstaw żeglarstwa śródlądowego. 
Dla uczestników w grupie wiekowej „ZUCHY” 8-10 lat namioty z dodatkowym wyposażeniem lub domki. 
 
 Obóz prowadzony będzie metodą harcerską, 
 Warunki sanitarne turystyczne,  
 W czasie obozu: warty nocne, zajęcia porządkowe, elementy musztry, zajęcia terenowe, gry świetlicowe, zajęcia 

sportowe, podchody harcerskie, ogniska, nauka śpiewania piosnek harcerskich i turystycznychitp. 
 W trakcie obozu planowana jest wycieczka autokarowa. 
 
 Karty znajdują się u drużynowych harcerskich Hufca Krapkowice ZHP,  
 Zamówienia na karty można także składać  telefonicznie: tel. kom. 606539765 lub 606785820 lub 600140587. 

 

Zakończenie rekrutacji do dnia 30 czerwca 2014 r.  
(wpłaty i zwrot kart kwalifikacyjnych) 

 
Termin obozu (jeden turnus) 

 Wyjazd dnia 18.07.2018 r. /piątek/ zbiórka uczestników o godz. 21.45, wyjazd o godz. 22.00 na parkingu obok 
kościoła przy ul. ks. Duszy w Krapkowicach – Otmęcie., 

 Powrót dnia 02.08.2014 r. /sobota/ przyjazd do Krapkowic około godz. 7.00 - 8.00, na parkingu obok kościoła 
przy ul. ks. Duszy w Krapkowicach – Otmęcie., 

 

Koszt obozu wynosi 1.300,00 zł.  
W związku z uzyskaniem dotacji z gminy Krapkowice oraz gminy Strzeleczki na dofinansowanie udziału 
w obozie dla dzieci i młodzieży, odpłatność indywidualna dla osób: 
 z terenu gminy Strzeleczki wynosi 1.000,00 zł., 
 z terenu gminy Krapkowice wynosi 1.100,00 zł. 
 odpłatność za obóz o specjalności żeglarskiej podwyższona jest o 100,00 zł. w stosunku do ww. cen 

z uwagi na zwiększone koszty wynajmu sprzętu pływającego. 
 

Istnieje ograniczona ilość miejsc, która uwarunkowana jest ilością miejsc w autokarze. 
Wiek uczestników jest ograniczony: zuchy 8-10 lat harcerze 11-16 lat. 

U W A G A ! 
Przy pobraniu karty/skierowania należy dokonać wpłaty należności za obóz lub zadatek w kwocie 200,00 zł. 
Odpłatność może być wnoszona w formie przelewu lub wpłaty na ww. rachunek bankowy, wpłaty należy dokonać przed 
pobraniem karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu (skierowania). 
Na żądanie osoby wpłacającej będą wystawiane rachunki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
W uzasadnionych przypadkach będzie możliwa rezygnacja z udziału w obozie i zwrotu odpłatności pomniejszonych 
o koszty poniesione przez ZHP w związku z rezygnacją nie mniej niż 20% kosztu obozu, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:  606539765 lub 606785820 lub 600140587. 
Zapraszamy! 

Komenda Hufca ZHP Krapkowice 
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