
 
 
 
 
 
 

 
23 Marca 2019 

Obóz Hufca „Podhale” 2019 
Komunikat Nr. 1 

 
 
Czuwaj Druhny! 
Nadchodzi czas na coroczny obóz Hufca Podhale. Zapraszamy wszystkie harcerki, wędrowniczki, 
instruktorki i aspirantki do udziału w Akcji Letniej. 
 
 
TERMIN:  14 – 27 lipca 2019  
MIEJSCE: Teren harcerski „Bieszczady” 

769 Boulger Road 
Stamford, VT 05352 

PRZYJAZD: w niedzielę 14 lipca od godz. 11-tej 
WYJAZD: w sobotę 27 lipca od godz. 14-tej 
KOSZT: $500 od osoby 
TRANSPORT: We własnym zakresie. HUFIEC NIE ORGANIZUJE TRANSPORTU.  
Proszę załatwić „carpool” lub van w ośrodkach/szczepach. 
KOMENDA: 
             Komendantka Obozu: Pwd. Małgorzata Szaro 
              Zastępczyni Komendantki: Sam. Klaudia Popławski 

Oboźna: Sam. Ola Kalicki 
Sekretarka: Pion. Jessica Szaro 
Skarbniczka: Pion. Oliwia Żbikowski 
Kronikarka: Pion. Julia Zapadka,  
Pierwsza pomoc: Pwd. Basia Koser (RN),  Pion. Ania Czerkiewicz i Pion.Victoria Wileńska 
Magazynierka: Pion. Karolina Giera 
 

 
Każda harcerka musi mieć ubezpieczenie zdrowotne swoje (rodziców). Formy medyczne z rejestracji 
rocznej mogą być użyte. DRUŻYNOWE: Proszę do 5- ego MAJA  zgłosić udział harcerki, (każda zgłoszona 
harcerka musi być rejestrowana) na e-mail obozhufcapodhale2019@gmail.com z załączonym arkuszem. 
Formularze proszę zeskanować i przesłać pod adres obozhufcapodhale2019@gmail.com.  
Forma medyczna, karta ubezpieczenia, forma zachowania.  
Wszystkie formy muszą być dokładnie wypełnione i podpisane przez rodziców.(Formy medyczne z 
drużyny są aktualne). 
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Deposit:                    $150.00 do 5 czerwca, 2019 (Bezzwrotny depozyt) 
Opłata:                      $350.00 do 25 czerwca, 2019  
Opłata spóźniona:  $50.00    po 25 czerwca,2019 
 
Opłata pełna ($500) proszę wypisać czek/Money Order wystawiony na: 
Polish American Youth Inc. 
 
Opłatę wysyłamy na adres: 
Komendantka Obozu: 
Małgorzata Szaro 
32 Corncrib Lane  
Rocky Hill, CT 06067 
 
ZGŁOSZENIA  
 
Do 5 maja: Drużynowe wysyłają na e-mail obozhufcapodhale2019@gmail.com wypełniony arkusz z 
imionami harcerek, stopnie, data urodzenia, przyrzeczenie TAK-NIE, rozmiar koszulki. Harcerki które nie 
będą zgłoszone do tego terminu NIE MOGĄ brać udział w obozie – ta data jest ostateczna. 
Do 5 czerwca: Rodzice przesyłają pocztą depozyt $150.00  i zgłoszenie podpisane przez rodziców. 
Dodatkowo drużynowe lub rodzice przesyłają na e-mail lub poczta obozhufcapodhale2019@gmail.com 
kopie formy medycznej, karty ubezpieczenia. 
 
Do 25 czerwca: Rodzice  przesyłają  pozostałą kwotę opłaty za obóz $350.00  
 Jeśli na obóz jedzie wiecej niz jedna harcerka będzie zniżka: 
-2 harcerki z domu $100.00 zniżki ($350 oplata za pierwsza i $250 oplata za druga) 
-3 harcerki z domu $250.00 zniżki ($350 oplata za pierwsza i $250 oplata za druga i $200 opłata z trzecia) 
Opłaty za obóz przesłane po czasie będą extra $ 50.00 (za osobę) 
 
 
WARUNKI UCZESTNICZENIA 
 

Akcja Letnia jest dla wszystkich harcerek/wędrowniczek Hufca „Podhale”, które:  
1) mają ukończone 11 LAT, tak jak jest wymagane w Regulaminie Głównej Kwatery Harcerek ZHP pgk 
2) są ZAREJESTROWANE w ZHP 
 
Zgłoszenia Instruktorek są bardzo ważne abyśmy  mogli zaplanować cały program obozu.Proszę o 
podanie daty w jakim czasie każda instruktorka może uczestniczyć na e-mail: 
obozhufcapodhale2019@gmail.com 
Wszelkie pytania, proszę  kierować dzwoniąc do Komendantki: (860) 748-1895 
 
 
 
W DNIU PRZYJAZDU 

● Rejestracja zaczyna się o 11 ej rano. Proszę nie przyjeżdżać na teren wcześniej niż 11-sta. 
● Proszę przywieźć ze sobą kanapkę, picie, i jakieś owoce w pierwszy dzień obozu. 

 
PORZĄDEK OBOZU 

● Noclegi 
o Harcerki będa spały mieszanymi zastępami w namiotach które mieszczą 6-7 dziewczyn, z 

miejscem na stojaki. 
o Uczestniczki muszą przywieźć ze sobą łóżko polowe, koc, śpiwór, poduszkę i ciepłe 

piżamy. Temperatura spada w nocy i może być zimno. 
●              Każda harcerka MUSI mieć menażkę (mess kit) w siatce „mesh bag” aby można było umyć i  
●              powiesić. 
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o Jeżeli są jakiekolwiek ALERGIE na jedzenie proszę WYRAŹNIE napisać na formie medycznej. 
 
 

 
● Pierwsza Pomoc 

o Na terenie będzie osoba odpowiedzialna za pierwszą pomoc na obozie. 
o Jeżeli harcerka ma jakieś lekarstwa, muszą być oddane w WORKU „ZIP-LOC” z imieniem 

przy rejestracji. NIE AKCEPTUJEMY LEKARSTW BEZ RECEPTY. 
 

● Ekwipunek 
o Wszystko należy zapakować do dużej torby „duffel bag” lub do plecaka. PROSZĘ NIE 

PRZYWOZIĆ WALIZEK. Teren jest nierówny i może być ubłocone. 
o Ekwipunek jest załączony i zawiera wszystko co harcerki powinne mieć na obozie. 
o Prosimy aby harcerki nie przywoziły na obóz: biżuterię, kosmetyki, i inne wartościowe 

przedmioty które mogą być zniszczone lub zgubione podczas obozu. 
o Telefony komórkowe będą skonfiskowane pierwszego dnia obozu i przechowywane w 

bezpiecznym miejscu. Jeśli  komenda obozu zauważy że ktoś ma telefon przy sobie, będa 
wyciagniete konsekwencje dyscyplinarne. Harcerki mogą przywieźć ze sobą aparaty 
fotograficzne jeżeli chcą robić zdjęcia. 

 
● Wizytacja Rodziców 

o Rodzice mogą przyjechać 21-ego lipca od godziny 9:30 rano do 4:30-pp. 
o Harcerki MUSZĄ BYĆ WYPISANE U KOMENDY OBOZU zanim rodzice ich wezmą z terenu. 
o Harcerki MUSZĄ BYĆ WPISANE NA TEREN O 4:30-pp aby przygotować się i przebrać się na 

Mszę Świętą o 5ej. Rodzice są mile widziane. 
o Rodzice wyjeżdżają z terenu od razu po Mszy Świętej ok. 6-ej godzinie. 

 
Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, proszę dzwonić  lub wysłać SMS do Komendantki (860) 748-1895  
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Czuwaj! 

 
Komendantka Obozu 

                   pwd.  Gosia Szaro 
                   Tel. 860-748-1895 

 

 


