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

Obóz 21. WDHy – dii ahnanai
w pigułce – kwiecień 2011
Informacje ogólne:
Miejsce: Niemcy (okolice Drezna), Niesulice nad jez. Niesłysz k. Świebodzina
Czas trwania: ok. dwóch tygodni
Termin: ok. 1.07. - 20.07.2011 r.
Charakter: półstacjonarny
Noclegi: w przenośnych namiotach typu iglo, 3-5 osobowych
Szacunkowy koszt: 1000 PLN
Cel obozu: dobra zabawa, rozwój harcerski – samodzielności, zaradności, postawy braterstwa
i umiejętności uczestników, zwiedzanie świata.
Nazwa obozu, idea: dii ahnanai znaczy w języku Indian Nawajów cztery żywioły – w ciągu całego obozu
będziemy wzorować się na umiejętnościach, cechach i postawach Indian, uczyć się ich technik
Obóz będzie miał formalnie postać zgrupowania obozów. Drugi podobóz stanowić bowiem będzie 21. Warszawska
Gromada Zuchowa ,, Skrzat''. Część obozu będzie wspólna.
Wstępny plan obozu:
1. Część stacjonarna w bazie ZHP w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz, k. Świebodzina
1-13.07
Planowane aktywności:
- gra rowerowa,
- kajaki,
- ścianka wspinaczkowa,
- budowa szałasów w lesie i spędzenie w nich nocy,
- sami zbudujemy sprzęty użytkowe i bramę w naszym obozowisku z drewna,
- gry i techniki indiańskie,
- kąpiele w jeziorze.
Na tej części w osobnym podobozie i z samodzielnym programem obecne będą zuchy. Pod koniec tej
części prawdopodobnie spędzimy wspólnie 2 dni z żeńską drużyną z naszego środowiska – forma tego
spotkania jest w trakcie uzgodnień.
2. Część zagraniczna w Niemczech, Drezno i okolice oraz powrót
13-20.07
W Dreźnie będą gościć nas u siebie tamtejsi skauci (harcerze są przedstawicielami ruchu skautowego
w Polsce, a sam skauting działa prawie na całym świecie). W planach:
- zwiedzanie Drezna
- integracja z niemieckimi skautami
- wyprawa wzdłuż rzeki Elby (niesamowity przyrodniczo-widokowo teren ze skałkami)
aż do zamku Koeningstein
W drodze powrotnej prawdopodobnie spędzimy noc i trochę czasu we Wrocławiu.
Przedstawiony plan może ulec zmianom.

Koszty i terminy:
Szacujemy, że koszt obozu wyniesie 1000 PLN (kadra obozu na obozie pełni funkcje na zasadzie wolontariatu
– obozy harcerskie są organizowane ,,po kosztach''). Prosimy o kontakt, osoby, dla których to za wysoka kwota
– jak zawsze drużyna jest w stanie wygospodarować środki na dofinansowanie takich osób.
Ważne terminy:
●
14.04, godz. 18:00, SP nr 88 – spotkanie z rodzicami na temat obozu, termin wstępnych
zgłoszeń na obóz
●
10.05 – termin 1. wpłaty na obóz w wysokości 250 PLN
●
7.06 – termin 2. wpłaty na obóz w wysokości 500 PLN
i oddania kart kwalifikacyjnych i regulaminów
●
21.06 – termin 3. wpłaty na obóz w wysokości 250 PLN

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 19 i jest w 3. 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 (w Norwegii).
tel. 721087600, e-mail: radek.szuba.92@gmail.com
2. phm. Michał Korch (HR) – komendant zgrupowania. Ma 25 lat i jest doktorantem matematyki
na UW. Pełni funkcję członka komendy Hufca ZHP Warszawa-Ochota. 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
15 obozów, w tym 8 zagranicznych).
tel. 693117294, e-mail: m_korch@staszic.waw.pl

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)
●
bielizna (nieprzerażająco dużo)
będziemy prali rzeczy na obozie

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
●
mocno zalecane jest pojechanie na któryś biwak
będą mieli okazję się sprawdzić i podszkolić)
lub pójście na wyjście drużyny do lasu w ciągu roku.

Kwestie organizacyjne:
Pytania i zgłoszenia kierować do:
Radka Szuby, tel. 721087600, gg: 1811200
e-mail: radek.szuba.92@gmail.com,
Zapraszamy na spotkanie 14.04, w czwartek o godz. 18:00 w SP nr 88!
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

