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Obozy Hufców Pomorze i Szczecin 

WSPÓLNY KOMUNIKAT Nr. 1 
 
 
Drodzy Rodzice, Harcerki i Harcerze, 
 
Pragniemy przekazać pewne wiadomości o tego rocznej akcji letniej, która niezwykle odbędzie się 
poza granicami kraju.  Ze względu na 70-tą rocznicę bitwy pod Monte Cassino, w tym roku obozy 
Hufców Pomorze i Szczecin odbędą się w Włoszech, blisko terenu Monte Cassino. 
 
 
TERMIN 
 
Wyjazd z Anglii w sobotę 26go lipca 2014 
Przyjazd do Anglii w sobotę 9go sierpnia 2014 
 
Dokładne czasy wyjazdu/przyjazdu będą podane bliżej czasu.  Ci którzy planują rodzinne wakacje w 
najbliższym okresie proszę zwrócić uwagę na tym że nie gwarantujemy przyjazd do Anglii na 
konkretną godzinę w sobotę 9go lipca. 
 
 
KOSZT 
 
Cała akcja (włącznie z transportem) będzie kosztowała maksymalnie £500 od osoby – ALE – już w 
jednostkach oraz i na poziomie Hufców są zaplanowane pracy zarobkowe.  Więc przewidujemy że 
aktualny koszt od osoby będzie maksymalnie £400 (reszta będzie opłacona z dochodów 
zarobkowej pracy).  Koszt akcji od osoby jest również oparty na ilości uczestników – tym więcej 
harcerek/harcerzy się zgłosi, tym bardziej ostateczny koszt się obniży. 
 
Apelujemy więc do rodziców, harcerek i harcerzy aby się zaangażować w planowanej zarobkowej 
pracy, aby maksymalnie obniżyć koszt dla uczestników. 
 
Zapłatę będzie można uregulować przez miesięczne raty. 
 
 
ZGŁOSZENIA / BEZZWROTNY ZADATEK 
  
Harcerka/z bierze udział z zgodą swojej/go drużynowej/go po ukończeniu co najmniej 6 miesięcy 
pracy w drużynie i po minimum jednym biwaku Hufca.  Składki w drużynie muszą koniecznie być 
zaliczone za rok.  Program obozowy trwa pełne dwa tygodnie.  Pod żadnym względem, nie 
przyjmujemy zgłoszeń od harcerzy/ek którzy nie mogą uczestniczyć w obozie przez całe dwa 
tygodnie. 
 



Komunikat Nr. 2 (zgłoszeniowy) wyjdzie w pierwszych tygodniach lutego, termin na zgłoszenia będzie 
1go marca.  Termin zgłoszeń jest ostateczny – nie przyjmujemy zgłoszeń po danej dacie. 
 
Włącznie z zgłoszeniem będzie wymagany bezzwrotny zadatek (£100).  Zgłoszenia bez zadatku 
nie będą przyjmowane. 
 
 
PASZPORTY 
 
Każdy uczestnik/czka będzie potrzebował/a własny paszport, ważny do (co najmniej) 9go 
listopada 2014r.  Numer paszportu i data ważności będą wymagane przy zgłoszeniu.   
 
 
KARTY EHIC (European Health Insurance Card) 
 
Każdy/a uczestnik/czka będzie potrzebował/a własną kartę EHIC.  Numer karty i data ważności 
będą wymagane przy zgłoszeniu.  Karty są bezpłatnie dostępne przez internet, strona:  
www.ehic.org.uk  
(Uwaga: okres czasu pomiędzy złożeniu aplikacji i otrzymaniu karty może trwać ponad półtora 
tygodnia.) 
 
 
UBEZPIECZENIE 
 
Jesteśmy w trakcie sprawdzania szczegółów harcerskiego ubezpieczenia aby konkretnie ustalić czy 
każdy/a uczestnik/czka będzie potrzebował/a własne ubezpieczenie aby pokryć np. osobisty 
sprzęt itp.  W razie potrzeby indywidualnego ubezpieczenia, wszelkie informacje będą podane w 
przyszłych komunikatach. 
 
 
BIWAK HUFCA 
 
Biwak Hufca w tym roku odbędzie się w sobotę 24go maja do poniedziałku 26go maja.  Biwak jest 
obowiązkowy dla wszystkich uczestników obozu – nie zależnie od wieku. 
 

 
Wszelkie dalsze pytania proszę kierować do Komendantów obozów. 
 
 
Czuwaj! 
 

  

 
phm. Ania Markowska     pwd. Robert Chomnicki 
Komendantka Obozu Harcerek    Komendant Obozu Harcerzy 
 
anna.lucyna.m@gmail.com     robchom@gmail.com 
Kom. 07866 221126      Kom. 07944 884100


