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Szczep Szarej Siódemki 

OBÓZ 2017  
Jezioro Soczewka 

Jak co roku, Szczep Szarej Siódemki organizuje dla swoich podopiecznych obóz letni, który stanowi 

zwieńczenie całego roku harcerskich zmagań.  

Wychodząc na przeciwko potrzebom młodych ludzi, wypoczynek, jaki im zapewniamy, pozwala na 

rozładowanie napięcia oraz odetchnięcie po zakończonym roku szkolnym. Nie zapominajmy też, że 

obóz jest prawdopodobnie jedyną okazją w roku, kiedy można tak długo i tak bezpośrednio 

obcować z naturalnym środowiskiem, którego ciężko doświadczyć w mieście. 

 Zajęcia harcerskie rozwijają zaradność, samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy w grupie, 

niezwykle potrzebną w dalszym życiu. Harcerze i harcerki  przechodzą szkolenia z zakresu różnych 

technik – uczą się m.in. jak korzystać z mapy, udzielać pierwszej pomocy, rozpoznawać tropy 

leśnych zwierząt, gotować na kuchni polowej, pływać na canoe. Aby zapewnić bezpieczeństwo 

naszym działaniom na czas trwania obozu będziemy mieć zapewnioną całodobową opiekę 

medyczną oraz nadzór ratowników wodnych.  

 

INFORMACJE: 

Termin: 07.07-05.08.2017 

Miejsce: jez. Soczewka, Jeżewo, pow. Płocki 

Koszt: 1100 zł 

 

TERMINY: 

12 kwietnia – zebranie informacyjne 

21 kwietnia – wpłata zaliczki w wysokości 400 zł, oddanie karty obozowej i zgody 

19 maja– wpłata pozostałej części kwoty w wysokości 700 zł 

W przypadku nieuregulowania płatności lub nieoddania KO w wyznaczonym terminie nie jesteśmy 

w stanie zagwarantować  uczestnictwa dziecka w obozie. 
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DANE DO PRZELEWU: 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski 

ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków 

09 1940 1076 3086 7763 0001 0000 

 

TYTUŁ PRZELEWU: składka programowa na obóz, imię nazwisko (uczestnika) 

Przykładowy tytuł: składka programowa na obóz, Jan Kowalski 

 

Możliwa jest jedynie wpłata przelewem. Bardzo istotne jest podanie odpowiedniego tytułu wpłaty. 

W przypadku innego tytułu będziemy musieli dokonać zwrotu, co wydłuży cały proces. 

 

KONTAKT: 

KOMENDA OBOZU: 

Komendant: pwd. Jan Dziadek 609-753-444 

Kwatermistrzyni: dh. Dominika Mamczur 662-418-863 

DRUŻYNOWI: 

7 KDH ,,Ptaki Puszczy”  
pwd. Agata Tucznio  669-882-741 

7 KDH ,,Wędrowne Ptaki”  
pwd. Katarzyna Spałek  798-976-949 

7 KDH ,,Czerwone Berety”  
pwd. Adam Maryniak  512-609-684 

7 KDH ,,Desantowcy”  
pwd. Mateusz Rymar  730-070-021 

7 KDH ,,Komandosy”  
pwd. Adam Dziadek  661-917-660 

18 KDH „Dudlebowie” 
sam. Aleksandra Wrońska  660-673-505 


