
 
 

ZHP jest organizacją pożytku publicznego. 

ZHP jest członkiem: 

Światowej Organizacji Ruchu Skautowego- WOSM, 

Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek- WAGGGS 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Opolska - HUFIEC KRAPKOWICE 

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

e-mail: krapkowice@.zhp.pl    http://www.krapkowice.zhp.pl 

Rachunek bankowy:  BGŻ  S.A. w Krapkowicach 
nr 86203000451110000002585450 

KRS 0000343254 Organizacja Pożytku Publicznego 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krapkowice  

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Strzeleczki 

 

 

 
 
 

Obóz dla dzieci i młodzieży pod namiotami w POBIEROWIE  
 

Szanowni Państwo. 

Hufiec Krapkowice jest organizatorem obozu dla dzieci i młodzieży pod namiotami w POBIEROWIE 
woj. zachodniopomorskim. Pobierowo – nadmorska wieś wypoczynkowa z rozległym kąpieliskiem morskim 
w powiecie gryfickim, w gminie Rewal.  
Baza Obozowa położona jest na obrzeżach Pobierowa, w lesie sosnowo-świerkowym, około 200 metrów 
od plaży. Jest przygotowana na przyjęcie ok.400 osób zgrupowanych w kilkunastu podobozach. Każdy 
z nich wyposażony jest w oświetlenie elektryczne, namiot świetlicowy, teren do gier zespołowych Uczestnicy 
zakwaterowani są w namiotach harcerskich typu “10” (w których lokuje się przeważnie po 6 osób). W skład 
wyposażenia namiotów wchodzą dwa regały oraz łóżka polowe (tzw.“kanadyjki”) z miękkimi materacami 
i dwoma kocami. Dla uczestników w grupie wiekowej „ZUCHY” 8-10 lat namioty z dodatkowym 
wyposażeniem. 
Adres bazy: Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Łagiewniki; ul. Polna; 72-346 Pobierowo. 
 
 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. 
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wysłanie Waszego dziecka na obóz, prosimy o pobranie karty kwalifikacyjnej: 
 karty znajdują się u drużynowych harcerskich Hufca Krapkowice ZHP,  
 zamówienia na karty można także składać  telefonicznie: tel. kom. 606539765 lub 60678582 lub 600140587. 

 

Zakończenie rekrutacji  do dnia 30 czerwca 2013 r.  
(wpłaty i zwrot kart kwalifikacyjnych) 

 
Termin obozu (jeden turnus) 

 Wyjazd dnia 12.07.2013 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 26.07.2013 r. /piątek/ przyjazd do Krapkowic około godz. 18 - 19.00, 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 dla osób: 
 z terenu gminy Strzeleczki wynosi 1.000,00 zł., 
 z terenu gminy Krapkowice wynosi 1.100,00 zł. 
 

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 

http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85pielisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gryficki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Rewal

