
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii 
 

Hufiec Pomorze 
 
 

 

 

HUFIEC POMORZE: KOMUNIKAT OBOZU HARCEREK 2013 
 
 
TERMIN: Od soboty 27go lipca 2013: dojazd na godzinę 12:00 
 Do soboty 10go śierpnia 2013: zakończenie o 15:00 
 
MIEJSCE: Wiscombe Park, nr. Southleigh, Devon 
 
ZGŁOSZENIA: Program obozowy trwa pełne dwa tygodnie.  Pod tym względem, nie przyjmujemy 

zgłoszeń od harcerek które nie mogą uczestniczyć w obozie przez całe dwa tygodnie. 
 
 Proszę przesłać opłatę wraz ze zgłoszeniem, kartą zdrowia, z zobowiązaniem i z listem 

rodziców na zgodę w zajęciach do dnia 20go maja 2013 na adres komendantki: 
  Dhna. Helenka Majek,16 Farm Close, Little Chalfont, Bucks, HP6 6RH. Tel: 07598 781842 
 

 Termin zgłoszen jest ostateczny – nie przyjmujemy zgłoszeń po tej dacie. 
 
KOSZT: £175.00 od osoby.  Proszę wystawić czeki na “Polish Girl Guides Hufiec Pomorze Oboz”.  

Ze względu na cenę, podajemy dwie opcje zapłaty.  Pierwsza opcja, zapłatę można 
uregulować na trzy raty: 

   Pierwsza (£60) do dnia 20go maja 2013 wraz z zgłoszeniem 
   Druga (£60) do dnia 17go czerwca 2013 
   Trzecia (£55) do dnia 15go lipca 2013 
 Druga opcja, można oczywiście zapłacić całą sumę odrazu do dnia 20go maja 2013. 
  
TRANSPORT: Wspólny transport będzie zorganizowany, dalsze informacje będą podane bliżej daty.  

Transport NIE jest wliczony w koszt obozu. 
 
DZIEŃ GOŚĆI: Niedziela 4go śierpnia.  Rozkład dnia będzie podany bliżej daty. 
 
DODATKOWE: Proszę przywieść ze sobą kanapki na pierwszy posiłek w sobotę. 
 
 Będzie okazja na wycieczkach kupić sobie pamiątkę, cukierki itd. Każda harcerka będzie 

odpowiedzialna za swoje własne kieszonkowe, sugeruje nie przywożić więcej niż £15. 
 
 Wszelkie dalsze zapytania proszę kierować do Komendantki obozu. 
 
 Czuwaj! 

  

 sam. Helenka Majek     pwd. Ania Markowska 
 Komendantka Obozu     Opiekunka Obozu 



EKWIPUNEK OBOWIĄKOWY / NIEZBĘDNY 
 

 
Przybory do Spania 

 Śpiwor 

 Ciepły koc 

 Karrimat (ground mat) 

 Łóżko polowe (camp bed) 

 Łóżko dmuchane (airbed) 

 Plandeka (ground sheet) 

 Poduszka 

 Misio 
 
 
Ubranie 

 Ciepła czapka (do spania) 

 Ciepła piżama 

 3 x spodnie 

 2 x szorty 

 T-shirts 

 3 x swetry 

 Zmiana bielizny 

 Skarpety 

 Strój kąpielowy 

 Czapka od słońca 

 Rękawiczki 

 Płaszcz nieprzemakalny 

 Spodnie nieprzemakalne 

 Buty gumowe (wellingtons) 

 Tenisówki (trainers) 
 
 
Obozówka 

 Czarne szorty 

 Czarne spodnie (nie jeans) 

 T-shirt drużyny  

 Swetr drużyny (jeżeli macie) 

Komenda kupi t-shirts przed 
obozem, proszę zaznaczyć swój 
rozmiar na zgłoszeniu 
 

 

Umundurowanie 

 Dwa mundury z guzikami ZHP 

 Tarcze hufce i chorągwi 

 Sznur funkcyjny 

 Gwizdek 

 Naramienik drużyny 

 Chusta koloru hufca 

 Skówka skórzana 

 Furażerka z lilijka 

 Pas ZHP 

 Czarne buty na niskim obczasie 

 3 pary krótkich białych skarpet 

 3 pary krótkich czarnych skarpet 

 3 pary czarnych rajstopów 

 Fleece chorągwiany 
 
 
Przybory do Mycia 

 Ręcznik (mały na codzień) 

 Ręcznik (do kąpieli) 

 Szczotka i pasta do zębów 

 Mydło 

 Szampon (mała butelka) 

 Szczotka do włosów 

 Lusterko 

 Baby wipes 

 Krem do skóry 

 Krem do warg 

 Opaski sanitarne 

 Talcum powder 

 Worek na przybory do mycia 
 
 
Przybory do jedzenia 

 Menażki 

 Sztućce (łyżka, nóż, widelec) 

 2 x ścierki do naczyń 

 Kubek 

 Worek na przybory do jedzenia 

Na Zajęcia 

 Notes harcerski 

 Piornik (ołówki, pióra, kredki itd.) 

 Klej 

 Nożyczki 

 Papier listowy, koperty, znaczki 

 Adresy (do rodziny itd.) 

 Śpiewnik harcerski 
 
 
Na Wędrówkę 

 Buty do marszu 

 Chlebak wycieczkowy 

 Manierka / butelkę na wodę 

 Kompas 
 
 
Torebka „Bądz Gotów” 

 Osobisty first aid kit 

 Przybory do szycia 

 Scyzoryk 

 Kłębek sznura 

 Agrafki x 10 
 
 
Dodatkowy Sprzęt 

 Chustki do nosa 

 Krem przeciwsłoneczny 

 Krem przeciw komarom 

 Krem po ugryzieniu komarów 

 Aparat fotograficzny 

 Pasta do czyszczenia butów 

 Worek na brudną bieliznę 

 Okulary słoneczne 

 Proszek do prania 

 Zegarek (NIE komórka) 

 Latarka i zapasowe baterie

 
Biżuteria jakiegokolwiek rodzaju jest zabrioniona do munduru.  Walkmans, iPods, radia, komórki 
oraz gry elektroniczny są zabronione na terenie obozu.  Zagubienie osobistych własnośći które nie 
są wymagane do ekwipunku na oboz, nie są pokryte ubezpieczeniem harcerskim



 

ZGŁOSZENIE – Obóz Harcerek 2013 
 
 
 

Imię i Nazwisko_______________________________________________________    Wiek____________     

Adres ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________          Nr Tel: _____________________________  

Data Urodzenia: ___________________           Email adres:______________________________________  

Funkcja_________________________ Drużyna____________________________ Stopień_____________ 

Czy specjalnie warunki dietyczne są potrzebne?   TAK  /  NIE 

Proszę podać szczegóły: _________________________________________________________________ 

Rozmiar na obozowkę/t-shirt.  Proszę zaznaczyć:  8 ____ / 10 ____ / 12 ____ / 14 ____ / 16 ____ / 18 ____ 

Zgłaszam swój udział w obozie  ________________________________________________________ 
(podpis uczestnika/czki lub rodziców jeżeli uczestnik/czka ma poniżej 18 lat)  

 
 

 

ZOBOWIĄZANIE HARCERKI 
 

Regulamin Obozowy 
 

1. Każdą uczestniczkę obowiązuje dobre zachowanie i postawa harcerska według Prawa Harcerskiego. 
2. Obowiązuje podporządkowanie się wszystkim rozkazom komendy obozowej. 
3.  Nie wolno oddalać się od grupy lub z terenu obozu bez pozwolenia komendy obozu. 
4. Kąpiel będzie jedynie dozwolone w wyznaczonym miejscu i czasie, pod nadzorem. 
5. Sprzęt obozowy jest tylko do użytku wyznaczonego i według podanych wskazówek. 
 

W razie przekroczenia regulaminu, harcerka może być wysłana do domu na koszt rodziców. 
 

Zobowiązanie 

(Należy podpisać i wysłać razem ze zgłoszeniem, zatrzymując sobie kopie). 
 

Harcerka: Ja ________________________________ dokładnie przeczytałam i 
zrozumiałam regulamin obozu i będę go przestrzegać. 

 
Rodzice harcerek poniżej 18 lat:: Zaznajomiłam/łem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się, że 

córka będzie go przestrzegać. 
 
 
______________________________ _____________________________  _______________ 
(podpis ojca/matki/opiekuna)                             (podpis harcerki)              (data) 



Obóz Hufca Pomorze 
Wiscombe Park, Devon 
27th July – 10th August 2013 
 
 

ZGODA (POZWOLENIE) RODZICÓW lub OPIEKUNKÓW / PARENTAL or GUARDIAN CONSENT 
 
 
Drodzy Rodzice / Dear Parents 
 
Podczas tegorocznego Obozu, chcemy zorganizować zajęcia i wycieczki poza terenem obozowym.  N.p. 
wspinaczkę górską, kajakowanie, pływanie w publicznym basenie itd. Żeby harcerki mogły brać udział w 
takich zajęciach, proszimy o zgodę rodziców. Komenda też będzie brała udział w tych zajęciach.  Proszę 
wypełnić i podpisać formę poniżej i przesłać do Komendantki obozu razem za zgłoszeniem na oboz, 
żebyśmy mogły zamówić miejsca na zajęcia. Proszimy też aby wszystkie szczegóły zdrowotne były 
zanotowane na formie zdrowotnej. Wszelkie dalsze pytania proszę skierować do Dhny Helenki, 
komendantka obozu, Kom. 07598781842. Harcerka nie będzie mogła brać udziału bez zezwolenia od 
rodziców. 
 
During this year’s camp, we would like the guides to take part in outdoor pursuit activities and trips away 
from the camp site.  E.g. climbing, canoeing, swimming in a public bath, high ropes courses, raft building, 
caving etc.  For the guides to take part in such activities, the activity centres and camp leaders require 
parental consent.  The guide leaders will also be taking part in these activities.  Please complete and sign 
the form below and return it along with the application forms, so that it is possible for us to go ahead and 
make the necessary bookings.  It is also vital that ANY health conditions are noted on the attached health 
forms, as these forms are shown to the instructors prior to commencement of any activity.  Please contact 
Dhna. Helenka if you have any questions about these or any other activities on Mob. 075980781842. 
 
Guides will not be able to partake in any outdoor pursuit activities or trips without completion of the 

health form and parental consent. 
 
With kindest regards, 
 
Czuwaj, 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

sam.Helenka Majek       pwd. Ania Markowska 
Komendantka Obozu / Chief Camp Leader    Opiekunka Obozu / Camp Supervisor 
 
 

 
 

Parental consent form for outdoor pursuit activities & trips away from the camp site of Hufiec 
Pomorze 27th July – 10th August 2013 

 
 
I allow my daughter __________________________ to take part in any outdoor pursuit activities and trips 
away from the camp site, under the guidance and supervision of the camp leaders and/or qualified 
instructors. 
 
 
_____________________________  __________________________  _________2013 

       (parent’s name)      (parental signature for guides under 18 years)                   (date)



 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
 

 

Chorągiew Harcerek w 
Wielkiej Brytanii 

 
 

 

Chorągiew Harcerzy w 
Wielkiej Brytanii 

 
 
 

BROWNIE / CUB / GUIDE / SCOUT 
HEALTH CARD FOR FOR OVERNIGHT ACTIVITIES 2013 

 
 

Surname and First Name _________________________________________________________________     
 
Home address and phone number __________________________________________________________ 
 
 

 
Date of Birth                _________________________________________________ 
 
Medical Card No.        _________________________________________________ 
   
Name and contact details of GP ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Does your child suffer from any conditions requiring ongoing medical treatment? (e.g. Asthma, Diabetes, 
Epilepsy, Migraines/frequent headaches – conditions that the camp leaders should be aware of) If YES, 
please give brief details: __________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Is your child taking any medication? If YES then please fill in the details below: 
 

Name of medication Dose Frequency of dosages Any special storage 
considerations? 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Is your child able to take/look after her own medications?  YES _____  NO _____ 
 
(If your child is not able to take/look after her own medication please give the medications and full 
instructions to the Camp First Aider). 
Please supply sufficient amounts of medication to cover the camp period plus for an extra 2/3 days (in case 
of mishaps). 
 



 
 

Does your child have any allergies – especially where anaphylactic reactions occur (drug, food (especially 
nut), insect bites)? If YES please give details including the extent of allergic reaction, which may be 
expected: 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Please ensure you note any medication taken to reduce/prevent severity of allergic reaction. 
 

To the best of your knowledge, has your child been in contact with any contagious or infectious disease or 
suffered from anything in the last 4 weeks that may be or may become contagious or infectious? This is only 
relevant if the contact has been within the 4 weeks prior to the camp. If YES, please give brief details. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Date of last Tetanus Injection: __________________________________________  
 
 

Does your child have any other health care needs? (e.g. bed wetting; psychological; learning difficulties) All 
disclosure will be treated sensitively and confidentially.         If YES please give details: 
 
 

 
 

 
 

 
 
Parents/Guardians contact details: Work: _________________________________  
 
Home: ____________________________________________________________ 
 
Mobile: ____________________________________________________________ 
 

If you are not going to be contactable during the camp period please give contact details of a responsible 
adult whom we can contact should the need arise. 
 

I accept responsibility for any consequences that may arise due to non-disclosure of any known illness/ill 
health problems that my daughter has. 
 

I agree to my child receiving emergency medical/dental treatment, including anaesthetics as considered 
necessary by the medical authorities present.  
(Every attempt will be made to contact a parent/guardian prior to decisions being made) 
 

 
_________________________________________________________________                                
Parent/Guardian Signature                                                                       Date 
 

 


