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

Obóz 21. WDHy – dii ahnanai
w pigułce – czerwiec 2011
Najważniejsze informacje:
●
zbiórka, 1.07, godz. 7:30, Hufiec ZHP Warszawa-Ochota, ul. Raszyńska 22a
●
powrót: 20.07, godz. 5:35, dworzec Warszawa Zachodnia
●
telefony do kadry: Radek Szuba tel. 721087600, Michał Korch tel. 693117294,
Antek Tkaczyk tel. 783333483, Paweł Skibiński tel. 607169077
Plan obozu:
1.07 (pt)
●
zbiórka w Hufcu (7:30), przegląd ekwipunku
rozpoczęcie obozu
●
TLK do Poznania Gł. (10:18), obiad w Poznaniu
●
Regio do Świebodzina (15:47)
●
bus do Niesulic
●
kolacja, rozbicie obozu
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2-11.07
obóz stały w bazie Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach
nad jez. Niesłysz
w planach: budowa obozowiska,
różnorodne gry, techniki indiańskie,
kajaki, ścianka wspinaczkowa,
harcerski bieg terenowy, zwiad, gry planszowe
12.07 (wt)
bus do Kalska, spotkanie z 21. WDHek ,,Puszczą''
wspólne wyjście na budowanie szałasów
i nocleg w nich
13.07 (wt)
powrót do obozu 21. WDHek ,,Puszcza''
wspólna gra terenowa oraz ognisko
14.07 (śr)
autobus do Zielonej Góry (8:28)
pociąg do Węglińca (10:26)
obiad, gra
pociąg do Drezna (14:51)
przejazd do harcówki skautów
wspólne ognisko i śpiewanie ze skautami
15.07 (cz)
Zwinger, gra na spostrzegawczość w
Galerii Dawnych Mistrzów i Zbrojowni
katedra, pałac i skarbiec
pamiątki i pisanie pocztówek
koncert organowy we Frauenkirche
Tarasy Bruehla i zajęcia refleksyjne

16.07 (pt)
planszówka historyczna, Pochód Władców,
Nowa Synagoga
gra na Rynku
kościół Św. Krzyża
gra terenowa w Grossgarden
17.07 (sb)
przejazd do Koenigstein
zwiedzanie zamku w Koeningstein
przeprawa promem przez Łabę
przejście (z plecakami) wśród skałek
„Saksońskiej Szwajcarii” do bazy skautowej
w Lohmen
rozbicie namiotów
18.07 (nd)
integracja ze skautami w Lohmen
pociąg do Drezna (15:06)
pociąg do Wrocławia (17:32), quiz o Dreźnie
nocleg prawdopodobnie we wrocławskim
hufcu
19.07 (pn)
gra miejska we Wrocławiu
pociąg do Warszawy (22:42)
20.07 (wt)
5:34 – przyjazd na dworzec Warszawa Zachodnia
zakończenie obozu, „Bratnie Słowo”
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Ekwipunek:
Każdy uczestnik musi mieć:
Plecak -minimum 60l. Plecak musi mieć stelaż (ale nie zewnętrzny), pas biodrowy i piersiowy.
Śpiwór - z temperaturą komfortu < 8 st. C (te temp. są często zawyżone) spakowany śpiwór nie powinien zajmować bardzo dużej
objętości. Śpiwór w plecaku musi być perfekcyjnie zabezpieczony przed zmoknięciem.
Karimata - dowolna (choć lepiej nie taka bardzo cienka)
Polar lub inna ciepła rzecz - czyli coś w czym trudno zmarznąć.
Kurtka przeciwdeszczowa - Tutaj są dwie opcje do wyboru: albo kurtka naprawdę nieprzemakalna (np. z jakąś membraną), albo
zwyczajna ortalionowa, tyle że wtedy należy się zaopatrzyć w folię przeciwdeszczową. Nie należy brać sztormiaków (ciężkie i
nieoddychające).
Buty za kostkę - Lepiej tzw. trekkingowe, z językiem zszytym fałdami z resztą buta. Przed obozem warto zaimpregnować buty.
Sandały lub trampki
Mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, ew. dezodorant - Szampon maksymalnie jeden na zastęp. Najlepiej jeśli mydło
nadaje się też do prania.
Menażka, łyżka, nietłukący się kubek oraz nóż albo scyzoryk
Latarka – możliwie mała
Mundur - Wraz z miękkim kapeluszem zielonym (służącym jako nakrycie głowy na codzień) i pasem harcerskim. Mundur na obozie
jest absolutnie obowiązkowy.
Ubranie - Stawiamy na pranie, a nie na noszenie w plecaku, więc ubrania należy wziąć relatywnie mało: 3 podkoszulki, 3 pary
grubych (najlepiej wełnianych skarpet), sweter lub bluza, kąpielówki, kilka par cienkich skarpet (jeśli sandały lub trampki nie nadają
się do chodzenia bez skarpet, kilka majtek, krótkie spodnie, długie spodnie (zielone w stylu bojówek), które będziemy nosić też do
munduru, pidżama (w przypadku cieńszego śpiwora spodnie dresowe do spania, w przypadku grubszego starczy dodatkowy
podkoszulek).
Kapturek na plecak - Ma dodatkowo chronić plecak przed deszczem. Można kupić profesjonalny lub skleić taśmą dwustronną z
worków na śmieci – niczym nie będzie się różnił poza mniejszą trwałością.
Portfel z dokumentami - Trzeba wziąć legitymację szkolną, dowód lub paszport oraz EKUZ. Musi być idealnie zabezpieczony
przed zmoknięciem, np. w torebce strunowej.

Można mieć:
Mały plecaczek - Na wyjścia na lekko. Powinien być jak najlżejszy, bez stelaża, tak żeby dało się go włożyć bez problemów do
większego plecaka.
Kompas - Uwagi dla kupujących: Wbrew pozorom proste kompasy są zarówno lepsze i tańsze. Najlepsze są te umieszczone na
kawałku plastiku z przekręcanym pierścieniem. Zdecydowanie nie polecamy kompasów w metalowym pudełku ze szczerbinką
(gorsze, cięższe i droższe). Najlepsze kompasy (i to nawet często w akceptowalnej cenie) produkuje firma Silva.
Aparat fotograficzny - Ale absolutnie nie ciężki lub drogi.
Kieszonkowe - Nie przesadnie duże. Zabezpieczone przed zamoknięciem.
Okularki pływackie
Karta SIM – vide zakazy

Zakazy:
W tym roku obowiązuje zakaz brania na obóz telefonów komórkowych, gameboyów, iPodów itp. urządzeń.
Istnieje możliwość zabrania karty SIM – do dyspozycji zastępu przygotujemy jeden telefon typu ,,stara Nokia'', z którego zastęp
będzie mógł korzystać. Oczywiście istnieje również możliwość kontaktowania się przez telefony kadry obozu.

W sumie nie więcej niż 8-10 kg.
Będzie zakaz brania zbędnych rzeczy – i zostanie to
skontrolowane. Jeśli ktoś chce wziąć coś spoza listy,
musi to wcześniej uzgodnić.
Skontrolujemy, czy ktoś nie ma za ciężkiego plecaka.
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