
 

INFORMATOR OBOZOWY 

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2017  
 

 

 

 

Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Ziemi 
Rybnickiej w Wapienicy;  
ul. Dębowiec 17; 43-382 Bielsko-Biała Wapienica 

  

TERMIN:  

13.01-19.01.2017r. 
 

WPŁATY: 

zadatek – 150 zł do 30. listopada 2016r. 

II rata – 400/450 zł do 31. grudnia  

2016r. 

 

Wpłaty (w tytule: HAZ 2017, imię i nazwisko + nazwa drużyny) należy dokonać 

na konto hufca Mysłowice: 

Bank PEKAO SA Mysłowice ul. Mikołowska 

40 1240 4315 1111 0000 5302 4798 

ZGŁOSZENIA 
Do 31. listopada  należy wpłacić na konto zadatek w wysokości 150zł ,a  następnie 
wypełnić i przekazać do właściwego komendanta obozu/kolonii kartę kwalifikacyjną 
uczestnika wypoczynku. 
 
KARTY KWALIFIKACYJNE UCZESTNIKA OBOZU DO POBRANIA NA STRONIE 

HUFCA : 
 

www.myslowice.zhp.pl 
 

w zakładce HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 

KOSZT : 

550 zł – harcerze i zuchy  

600 zł – osoby niezrzeszone/KURS 

 

http://www.myslowice.zhp.pl/


Kadra zimowiska :  
 Komendant zgrupowania : hm. Anna Gandyk - Piszczek 

tel. kontaktowy : 692 - 875 - 924 
email: anna.gandyk@gmail.com 

 Kwatermistrz : pwd. Marzena Drobiec 
tel. kontaktowy: 534 – 963 – 007 

 
 

Ośrodek 

Teren ośrodka zlokalizowany jest w 
lesie mieszanym u podnóży Beskidu 
Śląskiego.  
Na terenie bazy Hufca Ziemi Rybnickiej 
mieści się nowoczesny ośrodek 
wypoczynkowy, który został 
zaprojektowany i wyposażony zgodnie z 
aktualnymi wymogami bezpieczeństwa. 
Wokół malownicza okolica, wiele 
szlaków turystycznych, które sprzyjają 
harcerskim "wypadom w teren", tym 
chwilowym, jak i kilkugodzinnym. 
http://www.rybnik.zhp.pl/index.php/osro
dki/wapienica/o-osrodku.html 
 

Zapewniamy 

 Przejazd autokarem na bazę i z 
powrotem, 

 Zakwaterowanie w  pokojach 4-8 
os., 

 Ubezpieczenie 
 Wyżywienie : 3 posiłki oraz 

podwieczorek  
 Sztućce i naczynia stołowe , 
  Kompleksową opiekę medyczną 

(ambulatorium, izolatki, sprzęt 
medyczny, środki opatrunkowe, 
leki) 

 Łazienki z ciepłą, bieżącą wodą 
 Atrakcyjny program z fabułą, 

liczne wyjścia w teren, zabawy, 
ogniska, spotkania z , wycieczkę 
i wiele innych niespodzianek  

 

 
 

Warunki uczestnictwa : 
 Uregulowanie płatności za ZIMOWISKO 
 Oddana w terminie, poprawnie wypełniona karta uczestnika 
 Podpisanie przez rodzica lub opiekuna WARUNKÓW UCZESTNICTWA  
 Opłacone składki członkowskie ( osoby zrzeszone)  
 Pełne umundurowanie 

CO ZABRAĆ? 
 

 Legitymacja szkolna, karta NFZ 

 Jedzenie na podróż (woda mineralna, 

rogaliki, zbożowe ciastka, kanapki – unikać 

gazowanych napoi, żelków, chipsów itp.) 

 Mundur harcerski (obowiązkowo pełne 

umundurowanie- koszula, 

spódnica/bojówki, nakrycie głowy, obuwie 

regulaminowe),  

 jasiek pod głowę (jeśli dziecko ma taką 

potrzebę) 

 Ciepła piżama do spania  

 Nieprzemakalna, zimowa kurtka,  

 Ciepły sweter bądź polar, dres,  

 Kilka podkoszulków (według uznania)  

 Długie i krótkie spodnie,  

 kalesony/ getry/ leginsy/rajstopy 

 obuwie zmienne 

 obuwie zimowe (wskazane dwie pary, np. 

druga -buty usztywniające kostkę (trekki, 

trapery)) 

 klapki pod prysznic 

 Bielizna – kilka sztuk (według uznania)  

 Skarpety - min 6 par, dodatkowo 2-3 pary 

na zmianę 



 czapka, szalik, rękawiczki - 

OBOWIĄZKOWO (wskazana druga para 

dodatkowo na zmianę) 

 Okulary słoneczne, krem ochronny  

 Przybory do mycia (szczoteczka, pasta, 

mydło/żel pod prysznic, gąbka, szampon) 

 Ręcznik 

  Zeszyt, długopis 

 Latarka i zapasowe baterie 

 Mały plecaczek na wędrówki,  

 Trochę proszku do prania 

 Jeśli dziecko posiada to instrumenty 

(gitary, bębenki, grzechotki, harmonijki 

ustne, trąbki, skrzypce)  

 Śpiewniki 

 Menażka,  kubek (metalowy, plastikowy) i 

niezbędnik 

(opcjonalnie) 

 kto posiada : przedmioty harcerskie, 

drobne sprzęty zimowe/survivalowe 

 przedmioty hobbystyczne 

 

 


