Obóz Szczepu ZHP Tęczowy
Biały Brzeg, 14 lipca – 3 sierpnia 2021

Przed wyjazdem
u

Skany uzupełnionych dokumentów kwalifikacyjnych – karty wraz
z załącznikiem oraz regulamin – należy przesłać na adres
szczep.teczowy@zhp.net.pl do 27 czerwca

u

Po tym terminie odbędzie się jeden lub kilka dyżurów obozowych, na których
będzie możliwość fizycznego oddania karty

u

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – szczegóły
u drużynowych. Brak opłaconej składki oznacza, że dziecko nie jest członkiem
ZHP, a co za tym idzie nie obejmuje go ubezpieczenie NNW

Bon Turystyczny – przypomnienie
Co zrobić, aby skorzystać?
1. Podczas zgłaszania dziecka napisz, jaką kwotę z Bonu chcesz wykorzystać na opłacenie obozu
2. Załóż profil na Platformie Usług Elektronicznych
3. Aktywuj Bon Turystyczny – wygeneruj 16-cyfrowy KOD
4. Zadzwoń do biura Chorągwi (+48 693 913 352; poniedziałek, środa, piątek – 09:00 – 12:00, wtorek,
czwartek – 14:00 – 17:00), podaj:
a. kwotę, jaką chcesz wykorzystać
b. dane identyfikacyjne obozu (jednostka organizująca, miejsce, termin)
c. 16-cyfrowy KOD
5. Potwierdź opłatę za pomocą otrzymanego kodu sms (należy być przy komputerze w chwili otrzymania
kodu, jest on ważny ok. 2 minuty)
Instrukcja online:
https://krakowska.zhp.pl/polski-bon-turystyczny/

Wyjazd i powrót
u

Wyjazd: 14 lipca, 9:00 – zbiórka na parkingu przy Szkole Muzycznej na
os. Centrum E (za Muzeum Nowej Huty)

u

Osoby odprowadzające dziecko muszą być zdrowe, bez objawów choroby i nie
mogą mieć w przeciągu ostatnich 10 dni kontaktu z osobami chorymi na Covid

u

Należy przynieść odpowiednie oświadczenie na temat stanu zdrowia dziecka,
które zostanie przesłane wcześniej

u

Do autokaru wsiadać mogą tylko uczestnicy i kadra obozu

u

Powrót: 3 sierpnia, ok. godziny 16:00 w to samo miejsce

Covid-19
Uczestnicy wypoczynku:
1) Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie
dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika
wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2) Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i
nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez
rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców
dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
3) Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem
obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Covid-19
Rodzice, prawni opiekunowie uczestników obozu:
1) Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt
zapewniający szybką komunikację.
2) Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w
przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
3) Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów
infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
4) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na
etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To
samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
5) Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na
wypoczynku.

Covid-19
Podczas obozu
u

Aktualnie obowiązujące wytyczne

u

Maseczki (zalecamy zapakować dziecku min. 20 sztuk)

u

Pomiar temperatury

u

Opieka medyczna na miejscu, izolatka

u

Brak odwiedzin

u

Baza zapewnia naczynia, stałe miejsca na stołówce

u

Regularne mycie rąk, dezynfekcja sprzętów

Późniejszy dojazd, wcześniejszy odbiór
dziecka
u

Możliwe po wcześniejszym poinformowaniu

u

Odbiór przez osobę inną niż rodzic - możliwy po złożeniu odpowiedniego
oświadczenia w obecności komendanta (podczas dyżuru obozowego)

u

Wzór oświadczenia zostanie przesłany do zainteresownaych osób

u

Odbiór dziecka oznacza zakończnie jego pobytu na obozie – nie ma możliwości
odbioru czasowego

u

Podczas dowozu i odbioru brak możliwości wejścia na teren podobozu

Program
u

Wędrówka/wędrowanie

u

Wycieczka

u

Wycieczka zuchowa

u

Msza św. polowa lub transmisja online

u

Akcje wspólne (otwarcie, festiwal, zakończenie) organizowane z założeniem
minimalizacji kontaktu bezpośredniego między podobozami

Wyposażenie
OGÓLNE:
- Duży plecak turystyczny do zapakowania reszty ekwipunku (NIE torba – uczestnicy będą szli z tymi plecakami).
Do plecaka prosimy przyczepić tasiemkę w kolorze podobozu, do jakiego należy dziecko: żółty – zuchy, czerwony
– harcerze, zielony – harcerze starsi
- Mały plecak - do pakowania rzeczy np. na całodzienną wędrówkę. Powinien być to plecak usztywniany na oba
ramiona, NIE na jedno ramię ani NIE torba.
- Śpiwór, Koc, Poduszka
- Karimata– może być również alumata
- Pełne umundurowanie (nakrycie głowy, bluza mundurowa, spodenki/spódnica, sztuce), długie, jednolicie
czarne spodnie do umundurowania na wypadek niepogody
- Dokumenty: ważna legitymacja szkolna, INFORMACJA O PRZYJMOWANYCH LEKACH (wraz z dawkowaniem) dla
kadry,
- Pieniądze - kieszonkowe na obóz - na okazjonalny zakup np. dodatkowego picia na trasie czy czekolady. Nie za
dużo. Kadra będzie prowadziła depozyt, do którego uczestnicy będą mogli oddać pieniądze na przechowanie.
- Telefon komórkowy * UWAGA! Telefony komórkowe uczestników będą przechowywane przez kadrę w
depozycie. Kontakt telefoniczny z dzieckiem będzie możliwy w wyznaczonych godzinach.

Wyposażenie
ODZIEŻ:
- Strój polowy – tj. komplet spodnie + bluza kamuflaż lub po prostu ubranie, którego nie będzie szkoda zniszczyć w ciemnych
kolorach, przykrywające szczelnie całość kończyn. Uwaga! Lepsze od dżinsów będą dresy - są wygodniejsze.
- kurtka przeciwdeszczowa - Powinna być na tyle szeroka, żeby zmieściło się pod nią kilka warstw odzieży, w tym polar. Musi mieć
również kaptur. Warto zwrócić uwagę, żeby i kaptur, i rękawy w nadgarstkach miały elastyczne ściągacze.
- odpowiednią ilość bielizny (skarpetki typu „stópki” NIE są odpowiednie na obóz), przyda się również kilka par grubszych skarpet.
Najlepszym materiałem jest wełna/bawełna, zarówno jeśli chodzi o skarpety, jak i o bieliznę.
- polar, sweter lub ciepła bluza - T-shirty, lekkie koszulki, krótkie spodenki/szorty,
- nakrycie głowy (przeciwsłoneczne)
- czapka w ciemnym kolorze, ciemna chustka
- odzież do spania – najlepiej sprawdzi się ciepły dres.
- strój kąpielowy
- strój obrzędowy według wytycznych podanych przez kadrę podobozu

Wyposażenie
OBUWIE:
- wygodne buty turystyczne za kostkę - najlepiej buty trekkingowe, w razie braku najlepsze będą trapery.
- wygodne lekkie buty na zmianę
- przybory do czyszczenia obuwia! Gąbka lub szczotka + pasta lub impregnat
PRZYBORY KUCHENNE:
menażka; niezbędnik lub sztućce; kubek (najlepiej ze sztucznego tworzywa odpornego na stłuczenie); gąbka do czyszczenia

PRZYBORY NA ZAJĘCIA:
notatnik; długopisy - przynajmniej 2; śpiewnik; zegarek; kompas; linijka; gwizdek; latarka wraz z bateriami zapasowymi

PRZYBORY TOALETOWE
Mydło, szampon; szczoteczka i pasta do zębów; krem z filtrem; środek przeciw komarom; talk do stóp lub zasypka dla niemowląt; grzebień,
ręczniki – min.2, niezbędne środki sanitarne i kosmetyki, stale przyjmowane lekarstwa; obcinaczka lub pilnik do paznokci; krem/pomadka do ust;
dezodorant;

INNE: igła + nici; podręczna apteczka (plaster, bandaż itp.); zapasowe sznurowadła; proszek do prania
Środki ochrony osobistej (osłony nosa i ust w odpowiedniej liczbie (zalecane min. 20 egz.)), środki do dezynfekcji rąk np.
żele/płyny/chusteczki antybakteryjne)
Butelka wielorazowego użytku na wodę pitną

Komunikacja
u

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów komunikacji: Facebook, Instagram

u

Kontakt bezpośredni – zależnie od podobozu

szczepteczowy.pl

