21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa Ochota
Chorągiew Stołeczna ZHP

Obóz 21. WDHy – Skandynawia 2010
w pigułce – styczeń 2010
Informacje ogólne:
Miejsce: Norwegia i Szwecja (konkretnie ich południowa cześć)
Czas trwania: ok. dwóch tygodni
Termin: ok. 24.07. - 09.08.2010 r.
Charakter: półstacjonarny
Noclegi: w przenośnych namiotach typu iglo, 3-5 osobowych
Obóz będzie miał formalnie postać zgrupowania obozów. Drugi podobóz stanowić bowiem będzie 21. Warszawska
Drużyna Wędrownicza ,,Stare Żbiki'' działająca przy 14. LO im. Stanisława Staszica, mająca bardzo duże
doświadczenie w organizacji obozów zagranicznych. Część obozu będzie wspólna.

Przykładowy plan obozu:
1. Dojazd: tanie linie Norwegian, lot Warszawa – Bergen, 7:00 – 9:25
24.07
2. Zwiedzanie Bergen
24.07
3. Nad Sognefjord
25 – 28.07
będzie to część obozu wspólna z 21. WDW. Czas spędzimy w terenie nad fiordem na krótkich
pieszych wycieczkach i grach terenowych. Może się zdarzyć konieczność dojścia na miejsce obozu
kilku kilometrów z plecakami. Posiłki gotujemy sami na kuchenkach benzynowych. Myjemy się
i pierzemy w wodzie ze strumieni.
4. Dojazd do Szwecji: tanie linie Norwegian, lot Bergen – Stockholm Arlanda
28.07
5. Zwiedzanie Stockholmu
29 – 30.07
6. Dojazd na obóz skautów: pociągiem do Hallsbergu, dalej busem/autobusem
30.07
7. Obóz skautów
31.07 – 7.08
odbędzie się nad jez. Thöringen w pobliżu Parku Narodowego Tivdens. Będzie trwał 8 dni, podczas
których wspólne gry i zabawy pozwolą na integrację ze szwedzkimi rówieśnikami. Będzie to dość
spory obóz przeznaczony dla skautów z całego rejonu DUST. Planowana jest obecność
ok. 1000 skautów. Nawiązaliśmy już wstępnie kontakt z jedną drużyn udających się na ten obóz.
8. Powrót do Polski:
8.08
pociągiem do Stockholmu, a potem tanie linie Wizzair, lot Stockholm Scavsta – Warszawa
Przedstawiony plan jest jednym z wielu możliwych i może ulec zmianom.

Kosztorys:
Lot do i ze Skandynawii
Przejazdy i przeloty w ramach obozu
Koszty obozu u skautów
Jedzenie poza obozem skautów
Zwiedzanie i program
Ubezpieczenie
Rezerwa

+

Środki własne drużyny, akcje zarobkowe, dotacje
Kwota, którą planujemy zbierać:

415 PLN
350 PLN
560 PLN
80 PLN
120 PLN
70 PLN
100 PLN
1695 PLN
- 250 PLN
1450 PLN

Dla osób, które nie są w stanie zapłacić tej kwoty, planujemy indywidualne dofinansowania.

Kadra:
1. pwd. Radek Szuba (ćw.) – komendant podobozu 21. WDHy. Jest drużynowym 21. WDHy.
Ma stopień ćwika oraz przewodnika i jest też członkiem 21. WDW. Ma lat 18 i jest w 2. klasie o
profilu informatycznym w technikum im. M. Kasprzaka. Ukończył kurs drużynowych. Ma już
doświadczenie instruktorskie i pełnił obowiązki komendanta podobozu naszej drużyny w zeszłe
wakacje.
tel. 721087600, e-mail: radek.szuba.92@gmail.com
2. phm. Michał Korch (HR) – komendant zgrupowania. Ma 24 lata i jest doktorantem matematyki
na UW. Pełni funkcję członka komendy Hufca ZHP Warszawa-Ochota oraz przewodniczącego
KSH w 21. WDW. Aktywnie pomaga Radkowi w prowadzeniu 21. WDHy. Ukończył kursy:
drużynowych, wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku, kadry kształcącej,
ratowników ZHP i pierwszej pomocy PCK. Ma duże doświadczenie w organizacji obozów
harcerskich, w tym zagranicznych (współorganizacja 14 obozów, w tym 7 zagranicznych).
tel. 693117294, e-mail: m_korch@staszic.waw.pl
3. pwd. Krzysztof Widłak (HO) – komendant podobozu 21. WDW
4. ćw. Wojtek Ceret – kwatermistrz zgrupowania.

Ekwipunek:
Każdy uczestnik musi mieć:
●
W sumie nie więcej niż 8-10 kg.
plecak (co najmniej 60-litrowy)
●
Będzie zakaz brania zbędnych rzeczy.
karimatę
●
Skontrolujemy, czy ktoś nie ma za ciężkiego plecaka.
śpiwór (nie zbyt cienki)
●
polar lub inne ciepłe ubranie
●
kurtkę przeciwdeszczową
●
buty za kostkę oraz sandały lub trampki
●
mydło, szczoteczkę do zębów, pastę
●
menażkę, łyżkę i kubek
●
latarkę (im mniejsza tym lepsza)
●
spodnie (nie więcej niż dwie pary, np. krótkie i długie)
●
sweter lub bluzę
●
podkoszulki (maksymalnie 3)
będziemy prali rzeczy na obozie
●
bielizna (nieprzerażająco dużo)
Aby pojechać na obóz nie trzeba:
Warunki uczestnictwa:
- Być absolutnie samodzielnym (kształtowanie
Aby pojechać na obóz trzeba:
samodzielności jest jednym z celów tego obozu)
●
być w 21. WDHy (być chłopcem w wieku od 4. kl. SP)
- Być super sprawnym fizycznie (bo wszelkie
●
zgłosić się
wędrówki nie będą wymagające i będą
●
zapłacić za obóz
dostosowane do uczestników)
●
oczywiście mieć zgodę rodziców
- Umieć języków obcych (ale ci, co znają
●
wziąć udział w akcjach zarobkowych
będą mieli okazję się sprawdzić i podszkolić)
●
mocno zalecane jest pojechanie na któryś biwak
w ciągu roku.
Kwestie organizacyjne:
Terminarz:
●
28.02 – ostateczny termin zgłoszeń
●
marzec, maj – spotkania dla rodziców
●
marzec – wpłata pierwszej raty
●
kwiecień – wykupienie biletów lotniczych
●
maj – rejestracja obozu w Chorągwi i Kuratorium
●
maj, czerwiec – terminy kolejnych wpłat
●
lipiec – wyjazd na obóz

Pytania i zgłoszenia kierować do:
Radka Szuby, tel. 721087600, gg: 1811200
e-mail: radek.szuba.92@gmail.com,
Przed obozem będzie konieczne wypełnienie kart
kwalifikacyjnych i podpisanie regulaminów.
Uczestnikom będą potrzebne paszporty lub dowody
osobiste.
Wszelkie informacje będzie można znaleźć na stronie
drużyny: http://21wdhy.czuwaj.net

