
ZWIĄZEK HARCERSTWA  POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W W. BRYTANII

KOMENDA HUFCA “SZCZECIN”
 

           19/07/2013   
Komunikat Numer 4 – Obóz „Niepodległość” 2013r.

1 Regulamin Obozu i Karta Zdrowia
Prosimy aby każdy rodzic, uczestnik i członek komendy przeczytał „Regulamin 
Obozu”  i  podpisał,  że  zgadza  się  zachowywać  według  regulaminu  podczas 
obozu. Osoby powyżej 18 lat nie potrzebują podpisu rodzica.  

Podpisaną kartkę zdrowia,  razem z Regulaminem, należy przywieźć na obóz. 
Bez zgody i podpisanego regulaminu oraz karty zdrowia nie można wziąć udziału 
w obozie.

2 Umundurowanie
Na  obozie  będzie  otwarty  sklepik  Hufca.  Jeśli  komuś  brakują  jakieś  części 
munduru to proszę wypełnić formularz Potrzeby Mundurowe i wysłać z synem na 
obóz.  Na obozie  Harcerz będzie  mógł  zapłacić  czekiem lub  gotówką (jednak 
gotówka jest preferowana).

Informacje  na  temat  umundurowania  znajdują  się  w  formularzu  Potrzeby 
Mundurowe, z którym prosimy się zapoznać.

3 Transport
Zorganizowaliśmy  transport  powrotny  autobusem na  teren  obozu,  włącznie  z 
Hufcem  Pomorze.  Aby  zarezerwować  miejsce  proszę  o  kontakt  ze  mną 
emailem/smsem/telefonem.

Koszt biletu powrotnego jest wliczony w koszt obozu.

Wyjazd:

Sobota 27go lipca - Spotykamy się w następujących miejscach, o następujących 
godzinach:

SLOUGH: Polski Klub, Church Lane, SL2 4NZ – 08:00

SWINDON: Holiday Inn Express, nr. J16 of M4 – 09:45

BRISTOL: Gordano Services nr. J19 of M5 – 10:45 

Powrót:

Sobota 10go sierpnia – Wyjeżdżamy z terenu o 15:30. 

BRISTOL: Gordano Services nr. J19 of M5 – 17:30

SWINDON: Holiday Inn Express, nr. J16 of M4 – 18:30

SLOUGH: Polski Klub, Church Lane, SL2 4NZ – 20:00



4 Dzień Gości
Zapraszamy na dzień gości w niedziele 4-ego sierpnia od 11:00 do 18:00.

Prosimy aby parkować zgodnie z zaleceniami na miejscu, aby wszyscy mogli się 
pomieścić.

Czuwaj !

R Chomnicki pwd
Komendant Obozu

07944884100
robchom@gmail.om

mailto:robchom@gmail.om


Ekwipunek na Obóz Hufca 2012

Ekwipunek Osobisty

Plecak***
Rogatywka z lilijką
2 Mundurowe koszule
2 Mundurowe szorty
1 Mundurowe spodnie
Buty mundurowe (szkolne)
Pas harcerski
Chusta i skuwka/pierścień
Sznur Funkcyjni z gwizdkiem
Dwie pary skarpet mundurowych
Śpiewnik harcerski (jeśli posiada)
5 Zmian bielizny
Chlebak/backpack (mały, na wycieczki)
5 Par skarpet
Śpiwór      
1 Para skarpet do marszu (wełniane)
5 Koszulek 
1 mata turystyczna lub nadmuchana:
         n.p.‘Karrimat’/‘Thermarest’ 
Kąpielówki
Plandeka
Strój do gier i pracy
Książka służbowa (jeżeli harcerz posiada).

2 Ręczniki
Płaszcz nieprzemakalny
Spodnie nieprzemakalne
Strój do sportu
Panterka (kurtka wojskowa/leśna)
Buty marszowe (zanoszone)
‘Trainers’ (adidasy)
Latarka
Ubrania do spania (nocami jest zimno)
Sweter ciepły/'sweat-shirt'
Kompas (typ 'silva')
Czapka ciepła
Rękawiczki
Mały scyzoryk
Przybory do mycia się 
Mydło, pasta i szczotka do zębów
Menażki, nóż, łyżka, widelec i kubek
2 Ścierki do naczyń
Przybory do pisania (notes, koperty, papier, 
ołówek, pióro)
Przybory do szycia
Przybory do czyszczenia botów
Krem przeciw słoneczny i czapka na słońce

*** Harcerz powinien umieć sam zapakować do plecaka swój cały 
ekwipunek osobisty.

Torba/walizka to nie jest plecak. Program obozu polega na tym ze każdy posiada 
plecak własny.   

Polecam plecak 60/70 litrowy dla młodego harcerza.

Są rożne rodzaje i ceny. Polecam sprawdzenie na internecie i na 'Ebay' bo 
czasem w sklepie na 'High Street' zapłaci się o wiele więcej.

Każdy Harcerz otrzyma na obozie:

- Śpiewnik pamiątkowy

– 'Obozówkę' (czyli koszulka obozu)

Harcerze którzy nie byli na obozie w 2012 roku  dostaną 25 metrowy 'sash cord' 
(sznur) do przywiązania swojej pryczy. 'Sash cord' zostanie własnością harcerza i 
będzie potrzebny na następne obozy. Po obozie trzeba go zatrzymać!

Jeżeli jakiś harcerz nie zachował swojego 'sash chord' z zeszłego roku to będzie 
możliwość zakupu nowego w cenie na obozie £3.



Wędrowniczy Ekwipunek

Na dodatek każdy patrol wędrowniczy potrzebuje palnik/paliwo i namiot 2 
osobowy.



ZWIĄZEK HARCERSTWA  POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W W. BRYTANII

KOMENDA HUFCA “SZCZECIN”
                                                                                                      

REGULAMIN OBOZU HUFCA 2012r. Obóz „Biskupin”

Regulamin obozu pozwala każdemu spędzić termin obozu bezpiecznie (i pod Harcerskim 
ubezpieczeniem) i określa prawa i obowiązki uczestników i komendy.

1 Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
– ciekawie zorganizowanego programu harcerskiego;
– dobrego jedzenia i schronienia;
– zgłaszania swoich pomysłów i uwag na temat obozu (drogą służbową);
– pomocy przy wykonaniu zadań;
– przyjemnego i pogodnego przeżycia okresu obozowego. 

2 Komenda Akcji Letniej ma prawo:
– usunąć z obozu osoby które:

– nie przestrzegają Prawa Harcerskiego
– nie przestrzegają Regulaminu Obozu

– obciążyć rodziców za wyrządzone przez dziecko/ci szkody materialne w 
czasie trwania obozu

– w razie potrzeby przeszukać osobisty sprzęt uczestnika i konfiskować 
zabronione materiały (4)

3 Obowiązki. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:

– być przykładem dobrego harcerza,
– przestrzegać regulaminów obozowych,
– nosić w  odpowiednie czasy mundur obozu wyznaczony przez komendę,
– przestrzegać program dnia, wykonywać polecenia kadry obozowej,
– niezwłocznie informować wartę oraz komendę o niebezpieczeństwach,
– brać udział w programie obozu,
– sumiennie wypełniać swoje obowiązki podczas pełnienia służb (warta/kuchenna itd. itp.),
– uzyskać zgodę członka komendy na opuszczania terenu oraz przyjmowanie gości nie 

będących uczestnikami obozu,  
– uzyskać zgodę kucharza/gospodarza aby wejść na teren kuchenny,
– uzyskać zgodę członka komendy aby wchodzić do namiotu komendy,
– uzyskać zgodę kwatermistrza aby używać sprzęt obozu i dbać o sprzęt,
– dbać o higienę i czystość osobistą oraz porządek swego sprzętu, łózka i namiotu zastępu
– przestrzegać ciszę nocną.

4 Zakazane i Niebezpiecznie Zajęcia/Materiały: 

Zabronione jest bawienie się nożem, lub uprawianie dzikich gier na terenie obozu; również 
używania radia, telefonu komórkowego lub innych aparatów elektronicznych bez pozwolenia 
Komendanta Obozu. Także zabronione są teksty, czasopisma i książki w języku angielskim. 
Sztuczne Ognie i noże myśliwskie są także zabronione. Nóż harcerski to scyzoryk lub finka 
mała/średnia.   

5 UWAGA: Za przekroczenie następujących punktów Regulaminu Obozu, uczestnik może 
być natychmiast odesłany do domu na koszt rodziców:

– posiadania i/lub używania papierosów, alkoholu lub narkotyków,
– opuszczania terenu bez pozwolenia,
– zaproszenia na teren obozu osób bez pozwolenia,
– przebywania w nie swoim obozie bez pozwolenia.

Imię / Nazwisko harcerza:   
          .....................................................................................................

….....................................................................(podpis harcerza)
Zgadzam się, aby w ramach ćwiczenia samodzielności, część programu obozu wykonany będzie 
w zastępach bez bezpośredniego nadzoru komendy obozu. Zgadzam się z warunkami 
regulaminu i wyrobienia synowi niezbędnych dokumentów (zobacz komunikat nr.2) do 
uczestniczenia w obozie .

…......................................................(podpis rodzica / opiekuna)



Sklepik Hufca:

Potrzeby Mundurowe - Formularz

imię/nazwisko harcerza/y......................................................

               ilość  rozmiar (cm i cal)

Koszula £6___________________s/m/l________
Szorty £7__________________w pasie_______
Skarpety £3.50________________xxxxxxxxxxxxx
Rogatywka £9/£15__ £9 czy £15?__________________
(2 jakości... radze lepszą/droższą 
lepsza na starszych... bo młodzi gubią!)

lilijka na rogatywkę £1.50________________xxxxxxxxxxxxx
Sznur Funkcyjni £2__________________ xxxxxxxxxxxxx
Chusta £2__________________xxxxxxxxxxxxx
Pas £7______________________________
Herb Hufca (na rekaw) £1.50________________xxxxxxxxxxxxx
(jeden potrzebny na każda bluzę)



ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Okręg Wielkobrytyjski

CHORĄGIEW HARCERZY, HUFIEC HARCERZY SZCZECIN

KARTKA ZDROWIA

(Formularz napisany po Angielsku aby mógł być odczytany w razie potrzeby) 

POLISH SCOUTS / VENTURE SCOUTS 
HEALTH CARD FOR OBOZ 2012 (Summer Camp)

Surname and First Name ______________________________________________    

Home address and phone number ______________________________________

Date of Birth                     ______________________________________________

Child’s Medical Card No.(where available)_________________________________

Name and contact details of GP________________________________________

__________________________________________________________________

Does your child suffer from any conditions requiring 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 (drug, food (especially nut), insect bites)? If YES 
please details including the extent of allergic reaction, which may be expected:

__________________________________________________________________

 



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? If YES, please give brief details.

__________________________________________________________________

Date of last Tetanus Injection: __________________________________________ 

Does your child have any other health care needs? If YES please give details:

Parents/Guardians contact details: Work: _________________________________ 

Home: ____________________________________________________________

Mobile: ____________________________________________________________

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 anesthetics 
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


