„HAL – Harcerska Akcja Letnia 2022
Harcerska Organizacja Wychowawczo–Patriotyczna „CICHOCIEMNI”
zaprasza dzieci i młodzież na obóz harcerski pod namiotami
Wielka Gra Terenowa „KROKODYL XXIX”
Lgiń 11-23 lipca 2022 - dla osób powyżej 10 lat.

Patronat Honorowy:

Wspiera nas:
GMINA BRZEG DOLNY

Informacje i zgłoszenia można uzyskać w siedzibie Organizacji
- ul. Zwycięstwa 3 (budynek dawnej biblioteki Ip) w Brzegu Dolnym (osiedle Fabryczne)
Dyżury są pełnione w czwartki w godzinach od 14.00 do 19.00.
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu
501 73 25 14 – osoba odpowiedzialna za obóz.

Koszt uczestnictwa w Harcerskiej Akcji Letniej wynosi:
1250,00 zł dla członków Organizacji
1450,00 zł dla osób nie zrzeszonych w HO ”Cichociemni”.
(istnieje możliwość zapłaty za obóz w ratach)
Zaliczkę w kwocie 200 zł należy wpłacić do dnia 15 maja 2022 roku,
a pozostałą część kwoty do dnia 4 lipca 2022 roku na konto:
Harcerska Organizacja Wychowawczo–Patriotyczna „CICHOCIEMNI”
56-120 Brzeg Dolny ul. Wyspiańskiego 6/19
Santander Bank Polska S.A. Nr konta 39 1090 2457 0000 0001 2318 8423
z dopiskiem – LGIŃ HARCERZE i imię i nazwisko dziecka

PRZYJACIELE
Już po raz kolejny „Cichociemni” organizują Harcerską Akcję Letnią. Na tegoroczne wakacje
zapraszamy dzieci i młodzież do Grodu Lgiń. Stanica Harcerska położona jest w sosnowym lesie nad
jeziorem Lgiń Duży. Na stanicy znajdują się: sanitariaty (toalety + prysznice), stołówka, strzeżone
kąpielisko, izolatki, miejsce na ognisko, boiska do siatkówki i koszykówki itp.
Celem Harcerskiej Akcji Letniej jest również przypomnienie i zapoznanie uczestników obozu z
historią dziejów Cichociemnych – Spadochroniarzy Armii Krajowej.
ATRAKCJE OBOZU
Nocne i dzienne gry i zwiady terenowe, dni tematyczne, festiwal piosenki, „Małpi Gaj” - mosty
wiszące, zjazdy na linach, przeprawy przez rzekę, pionierka, terenoznawstwo, konkursy, dyskoteki,
alarmy, ogniska, spanie „pod gwiazdami” w lesie i na plaży, wędrówki piesze, wycieczki rowerowe i
spływy kajakowe, nauka pierwszej pomocy oraz to czego jeszcze nie było.

UWAGA!!!
Liczba miejsc na obóz jest ograniczona.
Zapisy na obóz trwają do 15 maja 2022 roku.
Po tym terminie nie będzie już istniała możliwość dopisania dziecka do listy.
Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie Harcerskiej Organizacji „Cichociemni”.
Wyjazd na obóz w dniu 11 lipca
autokarem z Brzegu Dolnego o godzinie 10.00 – ul. Wilcza 8
(duży parking przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji),
Planowany powrót w dniu 23 lipca około godziny 16.00.
W czasie obozu będzie czynny następujący numery telefonu:
501 73 25 14 – Komendant „Cichociemnych”

ZAPEWNIAMY
Zakwaterowanie w namiotach 4 – 6 osobowych typu „HARCERZ” i „ENES”
(materace, koce, łóżka polowe)
Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Przejazd autokarem, opiekę medyczną i pedagogiczną, kąpieliska z ratownikiem, pamiątkową
koszulkę, ubezpieczenie NNW, specjalistyczny sprzęt do zajęć, realizację programu.

NA OBÓZ NALEŻY ZABRAĆ
Letnie i ciepłe ubranie osobiste, mundur harcerski, co najmniej dwie pary butów, strój
terenowy, śpiwór, przybory do mycia, przybory do jedzenia (menażka, niezbędnik, kubek), płaszcz
przeciwdeszczowy, zeszyt, ołówek, długopis, latarkę, strój kąpielowy, śpiewnik, gitarę, oraz dużo
zdrowia i 5 kg dobrego humoru (jak się zmieści).

Adres placówki wypoczynku dzieci:
Stanica Harcerska Komendy Hufca ZHP Wschowa
67-404 Lgiń

W trakcie trwania obozu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny uczestników.
Na terenie obozowiska nie będzie możliwości ładowania urządzeń elektronicznych.
Jeżeli będzie istniała możliwość odwiedzin dziecka w czasie pobytu na obozie
to tylko w niedzielę 17 lipca 2022 roku.
Obóz odbędzie się z godnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dotyczących pandemii koronawirusa Covid-19

