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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ 
Obóz harcerski ZHP Mosina  

w Lubniewicach 
Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

Adres obozu 

69-210 Lubniewice, woj. Lubuskie, powiat sulęciński, 
Nadleśnictwo Lubniewice, tereny Państwowego Gospodarstwa Leśnego, 
stanowiące oddz. 635c, obrębu leśnego Lubniewice, leśnictwo Lubniewice - powierzchnia ok. 2ha, zjazd 
do bazy na ok 1,5 km z drogi w kierunku Jarnatowa. 

Czas trwania obozu 

27.07-09.08.2017 
 

zuchy Szczepu WATRA, zuchy 19 GZ z Rogalinka 
27.07-02.08.2017 

Dane organizatora Hufiec ZHP Mosina 

Data i godzina wyjazdu  
27 lipca  2017,  

zbiórka o 9:00 

Miejsce 

wyjazdu 

Targowisko w Mosinie 

ul. Farbiarska 

Data i godzina powrotu 
02 sierpnia 2017, 19:00 Miejsce 

powrotu 
Targowisko w Mosinie 
ul. Farbiarska 

Data i godzina powrotu 
09 sierpnia 2017, 19:00 Miejsce 

powrotu 

Targowisko w Mosinie 

ul. Farbiarska 

Kontakt z organizatorem 
podczas trwania obozu 

601 877 059 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  tak 

Kadra obozu 

Komendant obozu: Magdalena Jakubowska 

Komenda obozu: Anita Walachowska, Joanna Walachowska 
 

Kadra wychowawcza: Natalia Tomaszewska, Michalina Sarzyńska, Wiktoria Kijak, 
Paulina Tomaszewska, Martyna Łubińska, Paula Sianos, Paulina Ludwiczak, Kamil 
Nurkowski, Katarzyna Górecka, Adam Leśniewicz, Kinga Glinkowska, Michał Górec-
ki 

Warunki socjalne podczas obozu 

Baza obozowa jest położna w zalesionym terenie. Teren jest oświetlony. W wyposażeniu bazy znajdują się pawilon kontenerowy z prysznica-
mi z bieżącą ciepłą i zimną wodą, ubikacje, ambulatorium, izolatka, namiot świetlicowo – stołówkowy na 100 osób oraz namioty. Uczestnicy 
obozu będą zakwaterowani w  namiotach (po max 6 osób), ustawionych w miejscach suchych, osłoniętych od wiatru, umożliwiających swo-
bodny odpływ wód opadowych. Namioty są wyposażone w łóżka, materace na łóżka, półki i drewniane podłogi. Cała baza jest przygotowana 
zgodnie z instrukcją GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 22 MAJA 2008 ROKU W SPRAWIE WYMAGAŃ HIGIENICZNO – 
SANITARNYCH DLA STACJONARNYCH OBOZÓW POD NAMIOTAMI Na terenie bazy znajduje się również polana przeznaczona na gry, zaba-
wy, a także ognisk. Baza posiada dostęp do własnego miejsca wyznaczonego do kąpieli w jeziorze.  

Ramowy program pobytu 

Ramowy rozkład dnia: 

pobudka, toaleta poranna, poranne porządki, apel poranny, śniadanie, zajęcia przedpołudniowe, obiad, odpoczynek, zajęcia popołudniowe, 

kolacja, zajęcia wieczorne (podsumowujące, wyciszające), apel wieczorny, toaleta wieczorna, cisza nocna 

Obóz Hufca ZHP Mosina jest podsumowaniem całorocznej pracy harcerskiej. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą i 
stąd organizacja wypoczynku letniego dla nas to nie tylko przygotowanie zajęć dla spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzieży, ale 
przede wszystkim kontynuacja pracy wychowawczej.  Temat obozu, miejsce, przeprowadzane zajęcia to konsekwencja przemyślanych 
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zamierzeń programowych organizacji. Obok zajęć w grupach wiekowych będą też w czasie obozu zajęcia przeprowadzane dla wszystkich, 
celem integracji uczestników i wymiany doświadczeń. 

Planuje się przeprowadzenie następujących zajęć: 

 piesze wycieczki, biegi na orientację, rajdy harcerskie z zadaniowymi punktami kontrolnymi, 

 techniki harcerskie w czasie organizowania zajęć terenowych 

 apele harcerskie, 

 nauka pierwszej pomocy, 

 ogniska obrzędowe (harcerskie), 

 nauka piosenek, 

 zawody sportowe, 

 zajęcia na wodzie, 

W ramach realizacji programu będziemy działać posługując się metodą harcerska, która opiera się o następujące elementy: Przyrzeczenie i 
Prawo (dla młodszych Prawo Zucha), uczenie w działaniu, pracę w małych grupach, program stale doskonalony i pobudzający do rozwoju.  
Posłużymy się harcerskimi instrumentami metodycznymi. Będzie to między innymi zdobywanie stopni i sprawności  takich jak: sportowiec, 
olimpijczyk, pływak,  kuchcik, kuchmistrz, przyrodniczka/przyrodnik, ekolog, wszędobylski, przyjaciel zwierząt, higienista, ratownik, młody 
pływak, obserwator, terenoznawca, robinson, leśny człowiek, harcownik, znawca skautingu, wartownik, strażnik ognia 

Każdego dnia odbywać się będą spotkania kadry obozu, aby na bieżąco monitorować i w razie potrzeby modyfikować sprawy organizacyjne 
oraz omówić inne problemy, które wynikły w czasie trwania obozu. 

 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania 
Kuchnia w warunkach polowych zgodna z wymogami Sanepidu. Posiłki przygotowywane przez wykwalifikowa-

nych kucharzy. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

 śpiwór, dres do spania (piżama), prześcieradło, karimatę, 

 przybory toaletowe, ręcznik, dezodorant 

 klapki pod prysznic, 

 kąpielówki/ kostium kąpielowy, 

 ręcznik kąpielowy, 

 kurtkę przeciwdeszczową, 

 czapkę z daszkiem (lub inne nakrycie głowy), 

 okulary przeciwsłoneczne, 

 buty do pieszej wędrówki, 

 plecak na wycieczki (mniejszy) 

 polary, koszulki  szczepowe (gdy szczep ma), 

 menażka, kubek, sztućce, 

 nici, igła, agrafki, 

 zeszyt, długopis, śpiewnik, 

 książeczka harcerska, karty prób! 

 latarka, kompas (jeśli ktoś ma), 

 środki przeciw komarom, kleszczom, 

 prowiant na podróż - prosimy, aby nie były to kolorowe 

napoje i przekąski typu chipsy, 

 strój zgodny z tematyką podobozu (wiadomość w czerw-

cu u komendantów podobozów lub drużynowych) 

 dobry nastrój i dobre zdrowie!!!!!!!! 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Zgłoszenie rezygnacji przez rodziców w formie pisemnej podaniem numeru konta do dokonania zwrotu odpłatności, proporcjonalnie do 

poniesionych kosztów przez organizatora 

Dodatkowe informacje 

Odpłatność: 
 
Osoby z ZHP Mosina – 800zł (niezrzeszone 890zł) 
Turnus jednotygodniowy – 500zl (niezrzeszone 550zł) 
Przypominamy, że ZHP Mosina dla mosińskich Rodzin 3+ przewiduje zniżkę 10%. 
 

Zapewniamy: 
- opiekę wykwalifikowanej, doświadczonej kadry (zuchom i harcerzom znanej ze zbiórek w ciągu roku szkolnego), 
- 4 posiłki dziennie, 
- opiekę medyczną na terenie obozu, 
- transport autokarem, 
- ubezpieczenie NNW, 
- zakwaterowanie w namiotach, 
- wycieczki po okolicy,  
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ZGŁOSZENIA  
Prosimy o zgłoszenie uczestnika obozu u komendantki Ośrodka Magdy Jakubowskiej: telefonicznie 601 877 059 
(gdy nie może odebrać, oddzwoni), mailowo mosina@zhp.wlkp.pl lub poprzez wiadomość na facebooku). 
 
Druk karty kwalifikacyjnej do pobrania na naszej stronie internetowej www.zhpmosina.pl  
Termin oddania kart kwalifikacyjnych: 10 czerwca. Karty oddajemy: drużynowym, szczepowym, druhnie Esterze 
Wekwert w OSiRze lub na dyżurach komendy (miejsce i godziny będziemy podawać na bieżąco) 
 

PŁATNOŚĆ 
Płatności do 10 czerwca na konto ZHP MOSINA GBS MOSINA: 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001 ze wskaza-
niem obozu w Lubniewicach i nazwiska uczestnika 
 

ZALECENIA (prosimy porozmawiać z dziećmi o następujących sprawach): 
- jedziemy w mundurach (osoby niezrzeszone – Tshirt do ustalenia z grupa, do której jest osoba przydzielona) 
- uważamy na bagaż w podróży i na obozie 
- nie zabieramy tel. komórkowych i sprzętu audio (ze względu na kradzieże, zagubienia i tryb zajęć) 
- na obozie nie pijemy napojów typu Cola, nie jemy chipsow 
- wszystkich uczestników i kadrę obowiązuje Prawo Harcerskie 
- obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy 
- szczególnie ważne są zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach, regulamin kąpieli, regulamin zastępu służbowego i 
wartowniczego 

 
Prosimy  
- o przekazanie pełnej informacji medycznej o dzieciach, w razie wystąpienia chorób od czasu oddania karty 
kwalifikacyjnej do obozu o powiadomienie o tym kadry i pielęgniarki 
- opłacenie składek członkowskich ZHP 
Dzieciom z chorobą lokomocyjną prosimy podać przed wyjazdem np. Aviomarin 
 

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów 
prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków 

dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela or-
ganizatora wypoczynku. 

Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących prak-
tykach religijnych: Msza św. oraz możliwość modlitwy w polowej kapliczce obozowej. 

 
Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostęp-

nymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli 
nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania 

zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 
 

 
Informujemy, że w tym roku chcielibyśmy przeprowadzić badania w gromadach zuchowych dot. przebywania 

dzieci w środowisku przyrodniczym i jego wpływu na rozwój psychomotoryczny. Badania zostaną wykonane w 
ramach pracy magisterskiej jednej z instruktorek Hufca ZHP Mosina, pod kierownictwem Zakładu Psychologii 

Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Badania będą polegały na dwukrotnym wykonaniu prób i te-
stów badających takie parametry jak: szybkość, równowagę, koordynację czy pojemność płuc. Wszystkie badania 

są bezpieczne dla dzieci, większość ma formę zabawową. Badania planujemy przeprowadzić na zbiorkach i na 
obozie. O wszystkich szczegółach zostaną Państwo poinformowani przez drużynowych. 

mailto:mosina@zhp.wlkp.pl
http://www.zhpmosina.pl/

