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Szanowni Państwo, 
 
Z racji tego, że obóz zbliża się wielkimi krokami, chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze ustalenia 
dotyczące tegorocznej akcji letniej oraz przekazać istotne informacje organizacyjne. 
 
Wyjazd na obóz: 
Na miejsce obozowe jedziemy autokarami 
Zbiórka wyjazdowa: 
Szczep “Rodło” – 5.07 (ndz) o godz. 6:30, pl. Teatralny 
Szczep warecki – 5.07 (ndz) o godz. 6:30, parking przy SP2, ul. Polna 17, Warka 
W trakcie jazdy autokarem obowiązuje noszenie maseczek 
Na zbiórce wyjazdowej obowiązkowo trzeba oddać uzupełnione i podpisane: 
-kartę uczestnika 
-regulamin 
-oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 
Przed wejściem do autokaru zostanie zmierzona uczestnikom oraz kadrze temperatura. Rodziców i 
opiekunów prosimy o niewchodzenie do autokarów. 
Z racji tego, że wyjeżdżamy na obóz w niedzielę, rekomendujemy, żeby dzieci uczęszczające do 
kościoła, uczestniczyły we Mszy Świętej w sobotę wieczorem. W pozostałe niedzielę oczywiście Msza 
dla chętnych zostanie zorganizowana. 
 
Podczas trwania obozu 
Program obozu został dopasowany do wytycznych GISu. Z ważniejszych zmian: zamiast trzydniowych 
rajdów drużyny odbędą dwie jednodniowe wędrówki leśnymi szlakami – bez wchodzenia do 
miejscowości. 
Posiłki oraz mycie się będzie odbywać sie w turach.  
Raz dziennie opieka medyczna będzie mierzyć uczestnikom oraz kadrze temperaturę. Wszystkie 
szczegółowe informacje znajdują się w przesłanych wcześniej wytycznych “Instrukcja AL20”. 
 
Telefony na obozie 
Zgodnie z zapisem w regulaminie obozu, telefony uczestników są zbierane przez kadrę i udostępniane 
według harmonogramu ustalonego przez komendanta obozu. 
Chcielibyśmy wydawać uczestnikom telefony na ciszy pooobiedniej 3 razy w tygodniu: w 
poniedziałki, środy oraz soboty. 
Oprócz tego: drużynowi ze względów bezpieczeństwa mają telefony naładowane i włączone przez cały 
czas – w razie potrzeby można skontaktować się z dzieckiem poprzez telefon drużynowego bądź 
komendantki. Prosimy zwrócić uwagę, że w ciągu dnia mamy zajęcia, więc najdogodniejsza porą jest 
cisza poobiednia (14:30-16:30). Jeśli dziecko nie bierze telefonu na obóz, w takim samym trybie może 
korzystać (dzwonić) z telefonu drużynowego – 3 razy w tygodniu. 
Zasadę tę wprowadziliśmy po kilkuletniej obserwacji, że dzieci na obozach bardzo często zamiast 
rozmawiać czy przebywać w gronie rówieśników wolny czas spędzają grając na telefonach. Zwłaszcza 
po okresie kwarantanny zależy nam, żeby nasi podopieczni spędzali czas inaczej niż przed ekranem. 
Zastępowym będą wydawane telefony także podczas wyjść zastępu poza teren obozu (podczas gier 
terenowych czy zwiadów) 
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Dojazd/wyjazd dziecka  
W przypadku późniejszego dojazdu dziecka na obóz lub wcześniejszego odebrania z obozu, uczulamy, 
że również obowiązuje procedura pomiaru temperatury u uczestnika. Na teren obozu może wejść tylko 
uczestnik. Przed wejściem do obozu będzie stał specjalny namiot wyznaczjący strefę, do której 
Rodzice/Opiekunowie nie mogą już wejść. 

 
Ekwipunek na obóz - pakujemy się w jeden plecak 
Mundur  

– zgodny z regulaminem mundurowym drużyny. (bardzo ważne są buty – za kostkę, wygodne)  

Do spania  

 50 metrów linki bawełnianej (można kupić m.in. w składnicy na Targowej 12) 

  Śpiwór  

 Prześcieradło  

 Siennik -> szczep Rodło, pierwszoroczni szyją swoje sienniki np. z prześcieradła, rozmiar ok. 1m x 1,80 m. 

 Piżama  

 Koc, poduszka 

 Do jedzenia  

 Menażka, kubek, sztućce  

Przybory do mycia 

  Mydło, szampon  

 Szczoteczka do zębów, pasta 

  Dezodorant 

 Ręcznik (mogą być 2)  

 Mała miska (tak, żeby zmieściły się 2 stopy)  

 Proszek do prania  

Ubranie  

 Długie spodnie (oprócz mundurowych), T-shirty/koszulki (ok. 8), 2 swetry/bluzy, bielizna, skarpetki ciepłe i zwykłe, krótkie 

spodenki 

  Kostium kąpielowy  

 Nieprzemakalna kurtka  

 Adidasy/tenisówki  

 Czapka/chustka od słońca 

 Inne  

Latarka +zapas baterii (!!!)  Zegarek (!!!)  Długopisy/flamastry  Dzienniczek harcerski  Śpiewnik (jeśli ktoś ma)  Nici, 

zapasowe guziki do munduru  Nóż/scyzoryk/finka  Karimata  Mniejszy plecak/chlebak  Strój roboczy na pionierke 

(czyli koszulki i spodnie, które mogą się zniszczyć)  Rękawice robocze  Kompas  Chusteczki  Krem z filtrem UV 4 

maseczki wielorazowe!  butelka wielorazowa! 

 

Dokładamy wszelkich starań, aby obóz był jak najbezpieczniejszy. Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem, 

nadleśnictwem i strażą pożarną. Bardzo prosimy o stosowanie się do wszystkich wymienionych i przesłanych wcześniej 

wytycznych. 

 

W imieniu komendy obozu 

Phm. Julianna Rutkowska HR,  

komendantka 

 


