
 

 

Harcerska Akcja Letnia Hufca ZHP Grójec 

SZTUTOWO ‘19 

Zapraszamy na obóz harcerski i kolonię zuchową Hufca ZHP Grójec. 

Miejsce: Sztutowo, województwo pomorskie. 

Termin: 13-27.07.2019 r. (15 dni) 

Uczestnicy obozu: Członkowie Hufca ZHP Grójec 

Organizator zapewnia: 

• Wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i wychowawczą, która spełnia wszelkie wymogi stawiane 

organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym również opiekę lekarza lub pielęgniarki na terenie 

obozowiska),  

• 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) przygotowane przez wykwalifikowany 

personel kuchenny. Pomiędzy posiłkami dostępne pieczywo, masło, dżem itp., 

• Noclegi w dużych namiotach (w każdym 5-6 osobowych) wyposażonych w łóżka (kanadyjki), materace, 

koce oraz regały  

• Umywalnie, kabiny natryskowe, kabiny WC serwisowane przez specjalistyczną firmę,  

• Bezpieczny teren obozowiska położony z dala od zabudowań, zlokalizowany w lesie sosnowym o przeszło 

100-letnim drzewostanie w odległości 100 m od morza,  

• Program realizowany metodyką harcerską tworzony przez instruktorów oraz funkcyjnych naszego Hufca. 

W programie m.in. warsztaty tematyczne, biegi terenowe, zwiady, gry, pląsy, ogniska, festiwale, rozgrywki 

sportowe oraz dwie wycieczki. 

Odpłatność:   

Koszt obozu wynosi 1200 zł.  

Dla członków Hufca ZHP Grójec – 1150 zł. 

Chęć uczestnictwa dziecka w obozie wiąże się z wpłatą bezzwrotnego zadatku (150 zł) do dnia 30.04.2019 r w 

Biurze Komendy Hufca (ul. Drogowców 12/1 - poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 17.30 do 19.00). 

Po opłaceniu zadatku zostanie wydana karta uczestnika obozu. 

Po zgłoszeniu po 30.04.2019  koszt obozu będzie wynosił 1200 zł 

Kontakt w sprawie płatności za obóz Skarbnik-Agnieszka Wierzbicka tel 603 414 989 

 Karty należy uzupełnić i oddać do biura najpóźniej do dnia 12.06.2019 r. wraz z resztą kwoty (1000 zł) lub 

dowodem wpłaty na konto Hufca.  

Dane do przelewu na konto Hufca: 32 9128 0002 2001 0014 7877 0001 
W tytule: DSCZ_HAL_Imie_Nazwisko_DZIECKA 

 

Dodatkowe informacje: Można je znaleźć na stronie www.grojec.zhp.pl/oboz/ lub pod adresem: grojec@zhp.pl 

 
Życie bez przygód byłoby strasznie głupie 

~ sir Robert Baden-Powell 
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