
Spotkanie organizacyjne z rodzicami
przed letnim wypoczynkiem gromad i drużyn 

Hufca ZHP Wieliczka w Jantarze

- informacje-



ORGANIZATOR WYJAZDU

KADRA WYPOCZYNKU

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
Hufiec Wieliczka

Uczestnikami organizowanego przez nas wypoczynku
w terminie 12-26 lipca 2022 roku w Jantarze 
są zuchy i harcerze Hufca ZHP Wieliczka.

• Kierownik bazy hufca: hm. Ewa Ptasznik tel. 607 594 544

• Komendantka hufca hm. Anna Hałatek tel. 600 222 700

• Wychowawcy: drużynowi i kadra programowa hufca
• Kadra gospodarcza



LOKALIZACJA

• Letnia Baza Obozowa Hufca ZHP Wieliczka znajduje się w Jantarze Leśniczówce.

• Jantar to niewielka wieś rybacka położona nad Zatoką Gdańską w województwie
pomorskim, powiecie nowodworskim, gminie Stegna, na obszarze Żuław Wiślanych.

• Leży pomiędzy Mikoszewem a Stegną. Jadąc w kierunku Krynicy Morskiej znajdziemy się
na terenach Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana”.



POŁOŻENIE
• Baza obozowa położona jest na leśnej polanie.



PLAŻA

• 800 metrów od morza, 

• Droga nad morze prowadzi przez 
malowniczy las,

• Plaża jest czysta i szeroka,

• Oddalona o ok. 3 km 
od głównej plaży w Jantarze.



ZAKWATEROWANIE
• 3 podobozy:

• Zuchowy (3GZ, 4GZ, 5GZ)
• Harcerski (5DH, 6DH, 8PWDH)
• Starszoharcerski (1DH, 2DH, 

7 DSH i 10DW)

• Namioty typu „10-tka” 
z 1 regałem oraz łóżkami 
(kanadyjki), materacami, kocami,

• Zakwaterowanie 4-6 osób 
(max. 7 osób w namiocie),

• Zuchy mają w namiotach podłogi 
oraz oświetlenie LED,

• Na podobozach dodatkowe namioty 
do prowadzenia zajęć,

• Specjalne miejsce na organizację 
ogniska.



NA BAZIE:
• Budowany drewniany barak kuchenny, stołówka 

i magazyny żywności pod namiotami, 

• Ambulatorium, izolatka, woda bieżąca, oświetlenie 
elektryczne, sieć elektryczna tylko do utrzymania bazy 
(sprzęty kuchenne, lodówki itp.)

• Plac ogniskowy, 

• Umywalnia polowa (zadaszona, posiadająca oświetlenie), 
zimna woda bieżąca oraz ciepła woda podgrzewana do 
turystycznych prysznicy i mycia rąk,

• Na zapleczu każdego obozu ustawione są latryny. 



PROGRAM OBOZU

Obrzędowość obozu jest oparta na przygodach Indiana Jonesa i innych odkrywców.

Każdy z podobozów wczuwa się w postać naukowca, odkrywcy, archeologa i mierzy się
z różnymi wyzwaniami, które pojawiają się na drodze każdego podróżnika. W fabułę
obozu wplatane są historyczne osiągnięcia i zdobycze kultury oraz ważne wydarzenia,
które miały wpływ na dzieje świata.

Tematyka będzie połączona z rozwojem indywidualnym, jakim dla harcerzy i zuchów jest
realizacja stopni, sprawności oraz zdobywanie gwiazdek i sprawności zespołowych.

Dzieci podczas obozu będą mierzyć się z wieloma wyzwaniami mającymi na celu ich
rozwój, zgodnie z metodą harcerską, będą uczyć się przez działanie i przy pomocy
systemu małych grup

Nie zabraknie również obcowania z przyrodą i poszerzania wiedzy dotyczącej ekologii.

NALEŻY ZABRAĆ STRÓJ ARCHEOLOGA-ODKRYWCY



PODOBOZY

ZUCHY: „Tropem Indiana Jones’a”

HARCERZE: ”Poszukiwacze zaginionego skarbu”

HARCERZE STARSI I WĘDROWNICY: „Jumanji”

NALEŻY ZABRAĆ STRÓJ I ATRYBUTY ARCHEOLOGA-ODKRYWCY
+ biała koszulka i prześcieradło (tylko zuchy)



METODA HARCERSKA

• SYSTEM MAŁYCH GRUP – praca zastępami

• UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE – techniki harcerskie

• STYMULUJĄCY PROGRAM I ZAJĘCIA

• BRATERSTWO I SŁUŻBA

• KONTAKT Z NATURĄ

• PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE / OBIETNICA I PRAWO ZUCHA



PLANOWANE WYCIECZKI

ZUCHY:

• Trójmiasto,

• Malbork.

HARCERZE:

• Gdańsk z Westerplatte,

• spływ kajakowy.

HARCERZE STARSI i WĘDROWNICY:

• Gdańsk z Muzeum II WŚ i Westerplatte,

• Malbork,

• wędrówka do Muzeum Stutthof w Sztutowie.



DOKUMENTY

• KARTA KWALIFIKACYJNA wg wzoru MEN
prosimy o wpisanie chorób, dolegliwości, diet

• Załączniki do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika wypoczynku

Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby hufca 28 czerwca lub 5 lipca 
(godz. 16-18).

ul. Piłsudskiego 20 w Wieliczce, wejście od ul. Konopnickiej, za przedszkolem przy Szkole 
Podstawowej nr 1.



ODPŁATNOŚĆ

• Koszt: 1 600 zł (istnieje możliwość pokrycia części należności bonem turystycznym)

• Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Wieliczka
Numer rachunku bankowego 26 8619 0006 0010 0200 8282 0002
tytuł wpłaty: udział w kolonii zuchowej/obozie harcerskim imię i nazwisko dziecka

• Termin wpłat: do 15 czerwca 2022 r.

• WAŻNE: wpłat należy dokonywać z konta rodzica, 
na którego ma zostać wystawiona faktura (oraz który aktywuje bon turystyczny).



POLSKI BON TURYSTYCZNY

Aby opłacić część należności za obóz Polskim Bonem Turystycznym, należy:

• Założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (lub udać się do oddziału)

• Aktywować Bon Turystyczny – zostanie wygenerowany indywidualny kod (16 znaków)

• Zadzwonić do biura ZHP Chorągwi Krakowskiej 
pod numer telefonu: +48 693 913 352, 
w następujących godzinach:
- poniedziałek, środa, piątek – 09:00 – 16:00; 
- wtorek i czwartek – 11:00 – 19:00

podając dane identyfikacyjne płatnika, kod bonu oraz nazwę i termin naszego obozu 
(Obóz Hufca ZHP Wieliczka w Jantarze, 12-26 lipca 2022).

• W trakcie rozmowy otrzymają Państwo kod sms, którego treść należy podać operatorowi 
dla potwierdzenia płatności.



BEZPIECZEŃSTWO

• 2 pielęgniarki i izolatorium

• Ratownik WOPR

• Kilka stanowisk P-POŻ,

• Dostęp do płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody.

• Wyznaczone i oznaczone drogi ewakuacyjne,

• Wyznaczone bezpieczne miejsca zbiórek,

• Przygotowanie kadry oraz uczestników,

• Próbne ewakuacje,

• Bieżące śledzenie pogody,

• Stały kontakt z lokalną Strażą Pożarną oraz Nadleśnictwem.



WYJAZD
•Wyjazd we wtorek 12 lipca 2022
Zbiórka o godzinie 21:00 na parkingu przy Warzelni w Wieliczce ul. Dembowskiego

• Nie jedziemy w mundurach, tylko w wygodnej, ciepłej odzieży,

• Zabieramy ze sobą do małego plecaka: przekąski, wodę do picia, poduszkę.



POWRÓT
• Przyjazd we wtorek 26 lipca 2022 ok. 6 rano
Na parkingu przy Solnym Mieście w Wieliczce ul. Kościuszki 15

WAŻNE:



WYPOSAŻENIE
• Duży plecak turystyczny lub miękka torba do zapakowania ekwipunku (NIE polecamy 

walizek),

• Mały plecak - do pakowania rzeczy np. na wycieczkę. Powinien być to plecak usztywniany 
na oba ramiona, NIE na jedno ramię ani NIE torba,

• Śpiwór, Poduszka, 

• Naczynia – obowiązkowo butelka wielorazowa, menażka lub naczynia plastikowe 
z atestem, sztućce, kubek.

• Pełne umundurowanie, 

• Koszulki harcerskie (jeśli dziecko ma z poprzednich obozów)
• Strój obrzędowy (archeologiczny) + biała koszulka i stare prześcieradło bez gumki (tylko zuchy)

• Dokumenty: legitymacja szkolna, książeczka harcerska lub zuchowa (jeśli dziecko ma), 
INFORMACJA O PRZYJMOWANYCH LEKACH (wraz z dawkowaniem) dla pielęgniarki,

• Kieszonkowe w niewielkiej kwocie (5-10 zł/dzień), zdeponowane w podpisanej kopercie 
u kadry (bilon i drobne),



WYPOSAŻENIE
• Strój polowy – spodnie + ciemna bluza, które posłużą za element kamuflażu, 

lub po prostu ubranie, którego nie będzie szkoda zniszczyć w leśnych warunkach,

• kurtka przeciwdeszczowa (lub peleryna), 

• odpowiednia ilość bielizny (w tym wysokie skarpety)

• polar lub ciepła kurtka,

• Bluzy i spodnie dresowe,

• T-shirty, lekkie koszulki, krótkie spodenki/szorty, 

• nakrycie głowy (przeciwsłoneczne),

• odzież do spania – najlepiej sprawdzi się dres,

• strój kąpielowy.

OBUWIE:
• wygodne buty turystyczne za kostkę (do wędrówek, do munduru),

• wygodne lekkie buty na zmianę (adidasy, trampki),

• Klapki pod prysznic/sandały,

• Kalosze lub inne buty, które łatwo nie przemokną.



WYPOSAŻENIE

PRZYBORY NA ZAJĘCIA:
• własny piórnik z wyposażeniem (kredki, długopisy, nożyczki, klej, pisaki),

• Śpiewnik (jeśli dziecko już jakiś posiada)

• zegarek, 

• latarka (najlepiej tzw. „czołówka”).

PRZYBORY TOALETOWE:

• mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, krem/pomadka do ust, dezodorant,

• krem z filtrem, środek przeciw komarom i kleszczom,

• grzebień, ręczniki (najlepiej 3: plażowy, do kąpieli, do mycia twarzy i rąk),

• inne niezbędne środki sanitarne i kosmetyki,

• przyjmowane leki – przekazane pielęgniarce/kadrze w dniu wyjazdu!



WYPOSAŻENIE – telefon komórkowy

• Jeśli dziecko posiada telefon komórkowy, to i tak przez większość czasu będzie on 
wyłączony i zdeponowany u kadry.

• Będą wyznaczone godziny, w których będzie możliwość kontaktu telefonicznego 
(obiad i cisza poobiednia 14:00-15:30, szczegóły poda każdy drużynowy).

• Na bazie nie ma możliwości ładowania telefonów przez uczestników.

• Jeśli uczestnik będzie posiadał telefon, to może go ładować jedynie przy pomocy 
własnego PowerBank’a

• Zalecany kontakt telefoniczny do drużynowego lub na numer dyżurny na obozie

603 184 244



DANE WYPOCZYNKU

Organizator: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
31-131 Kraków ul. Karmelicka 31

Hufiec Wieliczka
(32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 20)

Komendantka hufca: hm. Anna Hałatek tel. 600 222 700

Wypoczynek zgłoszony w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie – 9651/MAL/L-2022 

Miejsce obozu:

Oboz Hufca ZHP Wieliczka w Jantarze
Jantar Leśniczówka, 82-103 Stegna

powiat nowodworski, województwo pomorskie

tel. 603 184 244


