
 

 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Akcja Letnia Alberta 2022 

     OBÓZ WĘDROWNICZEK 

 
Drodzy Rodzice, 

 
Pragniemy poinformowac , z e zapisy na tegoroczną akcję letnią, a szczego lnie Obo z Wędrowniczy są otwarte! 
Zapraszamy na stronę https://polishscoutsalberta.campbrainregistration.com. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie 
na stronie. Termin zgłoszen  upływa 30go maja. 
 
Przyjmujemy uczestniczki, kto re w obecnym roku nalez ą do jednostki wędrowniczej.   
 
Nalez y się tam zalogowac  pod istniejącym profilem lub stworzyc  nowy profil rodzinny dodając kaz de dziecko wraz z 
danymi. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia, pozwolenia oraz formy medycznej dla kaz dej uczestniczki. Prosimy takz e 
wydrukowac  i podpisac  załączone pozwolenie, i przekazac  elektronicznie na adres 
sekretarka@mlodybor.zhpkanada.org lub osobis cie przez Druz ynową. 
 
Aby zminimalizowac  ilos c  zgubionych rzeczy podczas akcji letniej, na stronie zapiso w istnieje moz liwos c  zamo wienia 
nalepek (naklejek) na ekwipunek dziecka przez firmę „Oliver’s Labels,” kto ra specjalizuje się w produkcji 
wodoodpornych i wytrwałych naklejek na ro z norodne przedmioty częstego uz ytku (ubrania dzieci, obuwie, butelki 
na wodę itp). Naklejki zostaną przysłane na adres domowy. Inaczej, prosimy dobrze zaznaczyc  ekwipunek dziecka. 
[Harcerstwo otrzymuje mały procent z wszystkich sprzedaz y naklejek z Oliver’s Labels, takz e z go ry dziękujemy za to 
dodatkowe wsparcie.] 
 
TERMIN I MIEJSCE 
 
Obo z wędrowniczy jest planowany od 3go do 7go lipca w naszych Go rach Skalistych. Pierwszą noc spędzimy w 
budynku, po czym wyruszymy w trasę na 3 noce z plecakami. Dalsze szczego ły na temat miejsca i trasy podamy w 
najbliz szym czasie.  
 
OPŁATY 
 
Koszt obozu wędrownego wynosi $200.00.  
 
Pełną opłatę nalez y przesłac  przed 10-tym czerwca poprzez przelew elektroniczny 
(skarbniczka@mlodybor.zhpkanada.org) lub czekiem do Skarbniczki – Dhna Aleksandra Sobol phm. – 42 Hawkdale 
Cir NW, Calgary, AB T3G 3L2. Czek nalez y wystawic  na konto: PSA ZHP AKCJA LETNIA ALBERTA.  
 
NIE przyjmujemy gotówki. NIE przyjmujemy także uczestniczek bez dokonanej opłaty. 
 
Hasło na przelew elektroniczny: CZUWAJ. Prosimy takz e w komentarzach podac  imię dziecka.  
 
Po dokonaniu opłaty, pokwitowanie będzie dostępne w CampBrain.  
 
LEKARSTWA  
 
Wymagamy od rodzico w uczestniko w, kto rzy mają jakiekolwiek lekarstwa, aby zgłosili się do instruktorki przy 
rejestracji na akcję letnią, bądz  przy wyjez dzie. Samodzielne branie leko w przez uczestniko w jest nie dozwolone. 
 

 



 

 

Jeżeli uczestnik/czka ma poważne alergie musi mieć podpisany list od lekarza zezwalający  
na uczestnictwo w wyprawie.  

 

INFORMACJE 
 

Po dalsze informacje w sprawie obozu proszę się zgłosic  do druz ynowej/go na swoim terenie lub pod adres 
sekreterka@mlodybor.zhpkanada.org. 
 

* * * 
OBÓZ WĘDROWNICZY 
 
WARUNKI PODCZAS OBOZU 
 
W pierwszy wieczo r będziemy spac  w ło z kach w hostelu, a potem pod namiotami. Waz ny jest dobry materac (lekki, 
wodoodporny i wygodny), karimata i ciepły s piwo r. Polecamy takz e małą dmuchaną poduszkę.  
 
Posiłki będą gotowane na ogniu lub pojedynczych palnikach. Jako menaz kę polecamy cos  takiego lub takiego2. Musi 
byc  metalowa, aby moz na było ją postawic  na ogniu.  
 
Wędrowniczki powinny byc  spakowane w dobrze dopasowane plecaki. To co będzie w plecaku trzeba nies c  ze sobą, 
a wspo lny sprzęt i prowiant będzie rozdzielony pomiędzy wędrowniczkami.  

 
Wszelkie urządzenia elektroniczne nalez y zostawic  w domu. Jes li uczestniczka będzie chciała robic  zdjęcia, prosimy 
spakowac  tradycyjny aparat. 
 
Nie ma potrzeby przywoz enia własnego jedzenia. Wszystko będzie zapewnione.  
 
Planujemy wędrowac  pomiędzy 10 a 20 km dziennie.  
 
 

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

 
* * * 

 
MUNDUR 
 
MUNDURY I OBOZÓWKI 
 
W razie brako w w umundurowaniu, prosimy o natychmiastowy kontakt ze Druz ynową, abys my zdąz yli domo wic  
potrzebne elementy przed wyjazdem.  
 
Prosimy NIE pakowac  kolorowych koszulek, swetro w ani spodni. Kaz da uczestniczka otrzyma jedną koszulkę z 
obozu. Jes li ktos  chce, moz na zamo wic  dodatkowe.  
 

WĘDROWNICZKI  
 

https://breatheoutdoors.ca/gsi50246.html
https://www.amazon.ca/widesea-Camping-Cookware-Lightweight-Backpacking/dp/B08JCFM4M9/ref=sr_1_9?crid=14Z8QUDXZLQ9N&keywords=GSI%2Bsoloist&qid=1650332920&sprefix=gsi%2Bsoloist%2Caps%2C100&sr=8-9&th=1


 

 

Przepisowy mundur harcerski jest OBOWIĄZKOWĄ częs cią ekwipunku obozowego. Mundury moz na nabyc  przez 
kontakt z Druz ynową. Mundur składa się z: 

 
- szarej bluzy i granatowej spo dnicy 
- furaz erki  
- paska harcerskiego 
- szarych podkolano wek 
- krajki wędrowniczej  
- czarnych płaskich po łbuto w [pionierki w kolorze szarym/czarnym/brązowym mogą takz e słuz yc  jak buty 

mundurowe w terenie] 
 
Do munduru nalez y zawsze miec  włosy spięte. Takz e do munduru nie nosimy makijaz u ani malujemy paznokci u rąk. 
 
Obozowa Obozo wka: 

 
- granatowe szorty „walking shorts” 

- biała lub jasno szara koszulka „polo” Hufca lub bez napiso w 
- zielona koszulka druz yny  
- granatowe spodnie sportowe (nie dz insy* ani „leggings”) 

- zielona bluza druz yny  
- wygodne buty sportowe (mogą byc  te samo do munduru jak i do marszu) 
 
*Dz insy nie są idealne, bo bywają niewygodne i w razie zmoczenia długo schnął.  
 
REGULAMIN OBOZOWY 
 
Wszystkich uczestniczek obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepiso w i regulamino w obozowych, oraz 
wszelkich innych zarządzen  Komendy Obozu. 
 
Za nieprzestrzeganie powyz szych, uczestniczka moz e byc  poproszona o opuszczenie obozu, o czym rodzice będą 
powiadomieni i obciąz eni dodatkowymi kosztami transportu z terenu do miejsca zamieszkania. 
 
 

DO ZOBACZENIA NA OBOZIE!!! 
 

CZUWAJ! 
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