ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
POLISH SCOUTING ASSOCIATION IN CANADA INC.
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OBÓZ HARCEREK – 2017
www.hufiecmlodybor.ca
www.zhpkanada.org
Hufiec Harcerek "Młody Bór" zaprasza na coroczny obóz
harcerek, na terenie „Ernest Poole Camp” nad jeziorem
“Wabamun”, 65km na zachód od Edmonton.

*CZEKI NALEŻY WYSTAWIĆ NA: „PSA – ZHP AKCJA
LETNIA ALBERTA”.
*„Postdated" czeki nie mogą być datowane później niż na 15-go
czerwca 2017.

TERMIN OBOZU
Rozpoczęcie kolonii: niedziela 2.07. 2017. Zbiórka na terenie
punkt 14:00.
Zakończenie kolonii: środa 12.07.2017. Dzieci z Edmonton można
odebrać już od godz. 13:00. Prosimy o odebranie dzieci do godz.
17:00; dzieci z Calgary będą na miejscu odbioru w Calgary o
godz. 17:00.

UCZESTNICTWO
W obozie będą mogły brać udział tylko te harcerki, które
regularnie uczęszczały na zbiórki swoich drużyn w ciągu roku
harcerskiego 2016-2017. Uczestniczki muszą mieć ukończone
jedenaście (11) lat do dnia 31.12.2016. Kandydatki na obóz
muszą być zatwierdzone przez Szczepową.

UWAGA: Termin zgłoszenia i oddania wszystkich
formularzy upływa 15.06.2017.
Opłata karna za wycofanie zgłoszenia na obóz:
• do 21.06.2017 - potrącimy koszt $50
• po 21.06.2017 - potrącimy koszt $100
ODWIEDZINY RODZICÓW
Ze względu na skrócony termin tegorocznej akcji letniej,
NIE BĘDZIE ODWIEDZIN.
TRANSPORT

UWAGA: Zgłoszenia bez zaświadczenia Szczepowej nie
będą przyjęte.

Dalsze informacje odnośnie autokaru (z Calgary) i dowozu
przez rodziców (z Edmonton) będą podane bliżej wyjazdu.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

MUNDURY I OBOZÓWKI

Koszt obozu wynosi $675 dla uczestników z Edmonton i
$675 + koszt autokaru dla uczestników z Calgary (Koszt
autokaru będzie wynosił około $100 od osoby. Dokładna
kwota będzie potwierdzona po otrzymaniu wszystkich
zgłoszeń i ustaleniu ostatecznej liczby uczestników.

Przepisowy mundur harcerski jest OBOWIĄZKOWĄ
częścią ekwipunku obozowego. Mundury można nabyć przez
kontakt ze Szczepową. Mundur składa się z:
- szarej bluzy i spódnicy
- furażerki (w miarę posiadania)
- paska harcerskiego
- szarych podkolanówek
- chusty ze skuwką/pierścieniem
- czarnych płaskich półbutów

Uczestnicy z poza harcerstwa – doliczyć $100.
Zapewniamy $25 zniżki za dodatkowe dziecko/dzieci z rodziny.
Rabat jest dostępny tylko dla dzieci należących do harcerstwa.
Opłata za obóz pokrywa koszty: utrzymania i wyżywienia,
ubezpieczenia, koszty szkółki żeglarskiej, koszty programowe
oraz pamiątkową koszulkę.
TERMINY PŁATNOŚCI I DOKUMENTACJI
15.05.2017 – Zgłoszenia wraz z „Waiver/ Release of Liability”,
„Emergency/ Personal Health Form” i zaliczka 50% ($337.50)
16.05.2017 – Otwarcie zapisów dla dzieci z poza harcerstwa (na
podstawie wolnych miejsc)
15.06.2017 – druga część opłaty. ($337.50 plus koszt autokaru dla
dzieci z Calgary)
*Wszystkie płatności należy przekazać Szczepowym w Calgary lub
Edmonton. Przyjmujemy tylko czeki.

Do munduru należy zawsze mieć włosy spięte.
Obozowa Obozówka:
- granatowe szorty
- biała koszulka „polo”
- ciemno granatowe dżinsy lub granatowe spodnie sportowe
(nie „leggings”)
- szara bluza z logo hufca lub szczepu lub szara bluza bez
napisów. W celu zamówienia bluzy proszę o kontakt ze
szczepowymi

UBEZPIECZENIE I OPIEKA LEKARSKA
Każda/y uczestniczka/uczestnik musi podać ważny numer
“Provincial Health Card”. Na terenie obozu będzie zapewniona
pierwsza pomoc, a pełna opieka szpitalna znajduje się w Stoney
Plain, AB ok. 35 minut od terenu.
Bardzo prosimy rodziców harcerek, które mają jakiekolwiek
lekarstwa, aby zgłosili się do instruktorki lub pielęgniarek przy
rejestracji na obóz. Samodzielne branie leków przez harcerki
jest nie dozwolone.
Osobista Forma Zdrowotna (Emergency/ Personal Health
Form) musi być podpisana przez rodziców i dołączona do
zgłoszenia.
Harcerki bez "Emergency/Personal Health Form"
nie będą przyjęte na obóz. Jeżeli harcerka ma poważne
alergie lub kwestie medyczne musi mieć podpisany list od
lekarza zezwalający na uczestniczenie w obozie.
WARUNKI NA OBOZIE
Na obozie harcerki będą spały pod namiotami po trzy osoby z
bagażami na pojedynczych materacach. Nie będzie pryczy,
także prosimy żeby materacy były odpowiedni do namiotów
wycieczkowych.
Program jest prowadzony przez doświadczoną Komendę
składającą się z instruktorek oraz innych funkcyjnych.
Harcerki, pod nadzorem kucharki będą same przygotowywały
posiłki w swoim obozie.
Na miejscu są latryny oraz łazienki i harcerki będa miały
dostęp do pryszniców, znajdujących się w pobliżu ich terenu
namiotowego.
Harcerki będą miały dostęp do szerokiej plaży, nad jeziorem
"Wabamun" gdzie będą stale pod opieką ratownika i dorosłych.
REGULAMIN OBOZOWY

oraz koszta wywożenia śmieci. Każda harcerka powinna mieć
ze sobą metalową butelkę na wodę/manierkę. Woda na terenie
jest pitna, zdrowa, i przechodzi wszelkie potrzebne badania
rządowe przed akcją letnią.
Harcerki powinny być spakowane w plecaki lub torby.
Do tego im się przyda także mniejszy plecak dzienny na
wycieczki i krótkie biwaki. Wszystkie bagaże należy zaznaczyć
inicjałami. Walizki/pudła NIE będą przejęte na obóz.

PODPISANIE ZGŁOSZENIA CÓRKI NA OBÓZ
ZAŚWIADCZA, ŻE W PEŁNI ZAPOZNALI SIE
PAŃSTWO Z REGULAMINEM OBOZU I ZGADZAJĄ
SIĘ PAŃSTWO NA JEGO WARUNKI.

POMOC PODCZAS AKCJI LETNIEJ
Poszukujemy opiekunek przy kolonii zuchowej i pomocy do
kuchni. Zainteresowani rodzice są proszeni o zgłoszenie się do
mnie lub do Szczepowej. W zamian za czas, zapewniamy
nocleg i wyżywienie.
Dla osób pomagających odbędzie się zebranie informacyjne w
połowie czerwca.
INFORMACJE
Po dalsze informacje w sprawie akcji letniej proszę się zgłosić
do Szczepowej na swoim terenie:
Calgary - Druhna Magdalena Kaczan – 403.803-5771 lub
szczepowa@zhpcalgary.ca
Edmonton - Druhna Iwony Zalewska-Evoy – 780.863.1705 lub
beskidy@mlodybor.zhpkanada.org.
DO ZOBACZENIA NA OBOZIE !
CZUWAJ!

Wszystkie uczestniczki obowiązuje bezwzględne
przestrzeganie przepisów i regulaminów obozowych, oraz
wszelkich innych zarządzeń Komendy Obozu.
Za nieprzestrzeganie powyższych, uczestniczka może być
wydalona z obozu, o czym rodzice będą powiadomieni i
obciążeni dodatkowymi kosztami transportu z terenu akcji
letniej do miejsca zamieszkania.
NA OBOZIE ZABRONIONE SĄ:
Wszelkie urządzenia elektroniczne będą skonfiskowane i
zwrócone po obozie (komórki, iPad, mp3 players, itd). Jeśli
harcerka chce robić zdjęcia, prosimy od spakowanie
tradycjonalnego aparatu.
Ze względu na poważne uczulenia/alergie oraz dzikie
zwierzęta. ZABRANIAMY PRZYWOŻENIA
JAKIEGOKOLWIEK JEDZENIE (słodycze, czekolady, chips
itp). Jest to bardzo niebezpieczne dla uczulonych harcerek.
Wszelkie jedzenie będzie skonfiskowane. Także, prosimy nie
przywozić jedzenia dla dzieci podczas odwiedzin (open house).
Plastikowe butelki z wodą do jednorazowego użytku
będą skonfiskowane ze względu na niebezpieczeństwo BPA

Agata Starczyk, phm
Hufcowa Hufca Młody Bór
403.560.2018
hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org

