
TEMAT: PILNE – OBÓZ WAKACYJNY 2018!

Przepraszamy, że tak nagle, ale udało nam się właśnie dostać (jako drużynie) do hufcowej 
reprezentacji na Zlot z okazji 100-lecia ZHP, który odbędzie się w te wakacje. Zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami w drużynie – jedziemy!

Kiedy i gdzie? Za ile?

Nasza drużyna jedzie na obóz – zlot – od 6 do 16 sierpnia 2018r. Może pogoda będzie lepsza niż w 
lipcu :)
Zlot odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku – nocleg w namiotach.
Całość obozu kosztuje 800zł/osobę
(co wchodzi w tą cenę napiszę poniżej)

Co to jest ten zlot?

Zlot ZHP w Gdańsku to ogólnopolski zlot z okazji 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. 
Przewiduje się, że będzie na nim ponad 10 tysięcy harcerzy z całej Polski! O inspirującym programie 
napiszę poniżej, ale cieszę się, że możemy na niego jechać – kolejna taka okazja szybko się nie 
powtórzy!

O zlocie można poczytać na http://gdansk2018.zhp.pl .

Zastępy zlotowe i program

Na zlot jedziemy jako drużyna, ale na zajęcia organizowane przez zlot będziemy chodzić w 10-
cioosobowych patrolach. Każdy patrol będzie miał opiekuna. Na pewno nikt się nie zgubi, bo nie 
będzie nigdzie na dłużej sam :)

Program będzie różnorodny – zajęcia będą nam prowadzić specjaliści w różnych dziedzinach, nie 
zabraknie na pewno gier terenowych, zajęć zastępów czy drużyn, spędzania wieczorów przy wielkich 
ogniskach lub w kawiarenkach zlotowych, koncertów, poznawania ciekawych, również sławnych ludzi. 

Coś czuję, że to będzie najlepszy obóz w historii!

Co zrobić by pojechać?

Dlatego tak pilnie potrzebujemy wstępnych deklaracji, by policzyć, ile osób pojedzie. Patrole muszą 
mieć określoną ilośc osób, nie będziemy mogli zabrać więcej. Jak ktoś namyśli się w trakcie roku, 
będzie mógł tylko wejść na miejsce tego, co zrezygnuje. Jak ktoś dziś zadeklaruje się, a zaraz wpłaci 
zaliczkę, a potem zrezygnuje, będziemy szukać zastępstwa, by odzyskać pieniążki. Na 99% znajdziemy, 
jeśli nie będą to „tłumne” rezygnacje.

Kiedy możesz jechać:

-nie masz innych planów na 6-16 sierpnia

-musisz zadeklarować zastępowej, że jedziesz - do środy 15.11 do godziny 20:00 (lub potem, jeśli są 
wolne miejsca)

-wpłacić zaliczkę 100zł do końca listopada (lub rodzic porozmawia z drużynową kiedy może wpłacić 
zaliczkę) – musimy ją wysłać dalej, do władz ZHP, stąd tak wczesny termin (druga zaliczka 300zł do 
końca marca 2018, pozostałe 400zł – do końca maja 2018)

http://gdansk2018.zhp.pl/


-mieć w dniu wyjazdu na obóz PEŁNE umundurowanie. 

KOSZT OBOZU to 800zł.
W cenie: nocleg w warunkach harcerskich (namioty) na ogrodzonym terenie zlotowym (Wyspa 
Sobieszewska), toalety, prysznice, pełne wyżywienie, program, atrakcje, wyprawka uczestnika (m.in. 
chusty i koszulki zlotowe), transport w obie strony, ubezpieczenie, opiekę kadry.

Jeśli potrzebują Państwo dofinansowania na obóz, można -jak co roku – pracować na nie na akcji 
markety (bożonarodeniowej i wielkanocnej). W celu ustalenia wysokości dofinansowania i ilości 
zmian na nie, prosimy o kontakt z drużynową.

Faktury na firmę wystawia Hufiec Rodło, najlepiej do 7 dni po wpłacie ostatniej raty. 

Gotowi do startu.... start!

Z racji ograniczonej liczby miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Zastępowi będą proszeni o zapisywanie 
godziny zgłoszenia lub sprawdzenie jej w sms-ach. Pozostałe osoby utworzą listę rezerwową i 
będziemy się do nich odzywać w ciągu roku, gdy ktoś z listy pierwszej zrezygnuje. 
Przepraszamy, taki urok dużej imprezy :( 

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO ZASTĘPOWEGO – prosimy wysłać mu sms z imieniem i nazwiskiem dziecka + 
numer telefonu do rodzica/adres mailowy rodzica. Dalsze informacje wyśle drużynowa w tym 
tygodniu bezpośrednio rodzicom i będzie informować, gdy na stronie www pojawią się kolejne 
szczegóły.

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

Jeśli dziecko nigdy nie było na obozie lub coś po prostu Państwa zastanawia, zapraszam do kontaktu 
telefonicznego.

Drużynowa Agnieszka Sadowska

tel. 603-336-140

(jeśli od razu nie odbiorę – na pewno oddzwonię gdy będę miała czas)


