
 

SZANOWNI RODZICE! 

Poniżej znajdziecie Państwo trochę informacji przydatnych w przygotowaniu dziecka do 
obozu. 

1. Termin i dojazd 

2. Miejsce obozu 

3. Koszt, opłaty i zgłoszenie 

4. Ekwipunek – niezbędne wyposażenie uczestnika obozu 

5. Informacje programowe 

6. Wyżywienie 

7. Informacje dodatkowe 

1. TERMIN. 16–26.07.2015 (od kolacji w czwartek do śniadania w niedzielę) 

Dojazd każdy szczep organizuje we własnym zakresie – skontaktuj się w tej sprawie z 

komendantem swojego szczepu. 

2. MIEJSCE OBOZU. Jura Krakowsko-Częstochowska, Schronisko PTSM w Łazach 

http://www.schroniskolazy.pl 

Obóz będzie odbywał się na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dolinki 

Jurajskie) oraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Realizowany będzie w dwóch równoległych 

skrzydłach:  

 Odkrywcy (dla dzieci w wieku 7-10 lat) – wędrówki dzienne dostosowane do 

wieku uczestników, w okolicy zakwaterowania. Stacja bazowa będzie się 

mieściła w Schronisku PTSM w Łazach.  

 

 Zwiadowcy (młodzież w wieku 11–13 lat) – wędrówki dzienne dostosowane do 

wieku uczestników, w okolicy zakwaterowania. 

Stacja bazowa będzie się mieściła na polu namiotowym w Schronisku PTSM w 

Łazach z dodatkową atrakcją – wędrówka z nocowaniem poza stałym miejscem 

biwakowania.  

http://www.schroniskolazy.pl/


 
3. KOSZT I OPŁATY 

Koszt obozu – 650 zł (bez kosztów dojazdu) płatne do 20 czerwca. 

Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić do 1 czerwca 2015 r.  

W przypadku uiszczenia zaliczki po tym terminie cena obozu wzrasta o 50 zł. (czyli do 700 zł). 

Dodatkowe opłaty: 

koszt podróży dla Warszawy – 120 zł (pełny koszt obozu to 770 zł) 

składka członkowska – 60 zł płatne na rok kalendarzowy. Jeśli nie wpłacili Państwo jeszcze 

składki za rok 2015, bardzo proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej do 20 czerwca. 

Dane do wpłaty: 

Royal Rangers Polska, 

ul. Jagodowa 33, 53 - 007 Wrocław, 

BRE BANK O/Korporacyjny Wrocław 

71 1140 1140 0000 5075 1700 1004 

Z dopiskiem: obóz Łazy + Imię i Nazwisko dziecka 

 

 
WAŻNE INFORMACJE 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 

Zgłoszenie należy dokonać wraz z zaliczką (200 zł) 
do 1 czerwca 2015 

 
Zgłoszenie przez stronę internetową www.royalrangers.pl 

 

Rejestracja rusza 15 maja!!! 
 

  

http://www.royalrangers.pl/


4. EKWIPUNEK. Co należy zabrać na obóz? 

 plecak ze stelażem (najlepiej wewnętrznym) – na bagaż, w tym plecaku dzieci będą 

przechowywały swoje rzeczy, ubrania itd. 

 mały plecak na wędrówki (wielkości plecaka szkolnego) – na prowiant, mapki, przybory, 

dodatkowe ubranie. 

 śpiwór – raczej letni, nie ma potrzeby zabierać śpiwora zbyt ciepłego. 

 karimata – TYLKO skrzydło Zwiadowcy (Odkrywcy bazują w schronisku i będą mieli łóżka) 

 menażka lub miseczka + kubek (metalowe, oznaczone imiennie) – plastikowe nie nadają się 

do przyrządzania posiłków na ognisku. 

 niezbędnik (sztućce) oraz ściereczka-serwetka – 1x 

 finka – podstawa wyposażenia skauta! 

 dokumenty (ważna legitymacja szkolna, książeczka zdrowia + INSTRUKCJA DOT. 

PRZYJMOWANYCH LEKÓW!) – to bardzo ważne! 

 przybory toaletowe – ale bez przesady, loków kręcić nie będziemy. 

 nakrycie głowy, okulary p. słoneczne – chusta, czapeczka 

 krem z filtrem UV  

 2 ręczniki – polecamy nabyć tzw. szybkoschnące, są lekkie, i schną błyskawicznie 

 buty do wędrówek (trekingowe, za kostkę) – po jednym na każdą nogę. ROZCHODZONE, nie 

dopiero co kupione!!! 

 buty na zmianę – dla komfortu w schronisku i na biwakowisku 

 klapki + strój kąpielowy – może uda się popływać ;) 

 kurtka przeciwdeszczowa z kapturem / peleryna – wiadomo, może popadać. 

 kurtka lub bluza polarowa / sweter – żeby nie marznąć w czasie nocnej warty ;) 

 spodnie długie (2 pary) – warto wziąć gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych 

 krótkie spodenki – 2 pary 

 t-shirts – kilka na zmianę 

 bielizna – na wszystkie dni (możliwość przepierki istnieje) 

 skarpety – to bardzo ważne, żeby dzieciom nie dawać skarpet, w których stopy nie będą 

oddychały! 

 latarka (!), notatnik i przybory do pisania – zawsze się przydadzą 

 przyda się: kompas, Biblia oraz to co lubisz, byle nie ciężkie i wielkie, bo trzeba będzie to 

nosić (np. kontrabas sugerujemy zostawić jednak w domu). 

CZEGO NIE NALEŻY BRAĆ? 

Nie przewidujemy by na obozie jakiekolwiek zastosowanie znalazły gry video i konsole. 

Prosimy nie brać tego rodzaju sprzętów! Wszelkie gadżety większej wartości będą 

przechowywane w depozycie u kierownika lub wychowawcy. Dotyczy to także telefonów 

komórkowych. Kontakt z dziećmi jest zapewniony przez kontakt z kierownikiem w 

określonych godzinach. 

Ponadto nie należy zabierać przedmiotów zbyt cennych, gabarytowych, lub odpowiednich 

na przyjęcie urodzinowe, a tak naprawdę niepotrzebnych na skautowskim obozie 

wędrownym.  



4. INFORMACJE PROGRAMOWE.  

W programie obozu przewidziane są codzienne wędrówki, dostosowane do możliwości 

uczestników (ok. 4–6 km dla młodszych oraz 6–10 km dla starszych). W czasie tych wyjść 

będziemy chcieli realizować program dydaktyczny: zapoznawać z przyrodą, okolicznymi 

ciekawostkami, historią, uczyć orientacji w terenie, radzenia sobie w nieznanym miejscu, 

zdobywania informacji o miejscu, współpracować z zespołem, a także realizować zajęcia 

warsztatowe i przy tym świetnie się bawić. Prosimy zatem rodziców szczególnie o 

przygotowanie dzieci do wędrówki, zarówno przez odpowiednie wyposażenie i ubranie 

dziecka (patrz punkt Ekwipunek) oraz przez przygotowanie psychiczne – nie chcemy by dzieci 

nie były świadome na jakiego rodzaju wypoczynek wyjeżdżają. Unikniemy w ten sposób ich 

zniechęcenia i rozczarowań jeśli nigdy na tego rodzaju obozie nie były. Chcemy zaszczepić w 

nich radość z wędrowania i odkrywania piękna wokół nas, chcemy zachęcić je w ten sposób do 

podążania do wyznaczonych celów, mobilizacji i po prostu zapewnić ruch na powietrzu.  

 

5. WYŻYWIENIE na obozie skautowym przewidziane jest następująco: 

 

 Odkrywcy będą korzystać z posiłków na stołówce, zaś w ramach warsztatów 

przygotują samodzielnie jeden posiłek dla zastępu. 

 

 Zwiadowcy będą korzystać z posiłków na stołówce, ale 2 lub 3 razy w ciągu obozu 

przygotują posiłek sami z dostarczonych przez kwatermistrza produktów.  

Dlatego prosimy rodziców o przygotowanie dzieci na to, że część posiłków będą 

przygotowywać same (pod kontrolą liderów)! Przyrządzanie posiłków będzie jednym z 

elementów nauki i współpracy w zastępach. 

6. INFORMACJE DODATKOWE. 

 Dzieci NIE będą nosiły w czasie wędrówek ekwipunku obozowego typu: namioty, 

śpiwory, maty, kociołki itp. W czasie wędrówek w plecakach dzieci będą miały jedynie 

najbardziej potrzebne rzeczy i prowiant. 

 W czasie obozu uczestnicy będą mieli okazję zdobyć odznaki PTTK: Turysta Przyrodnik, 

Miłośnik Jury, Odznakę Turystyki Pieszej; oraz sprawności skautowe.  

 Wyjazd na obóz szczepu z Warszawy przewidywany jest na godziny przedpołudniowe 

16 lipca wynajętym autokarem. Dodatkowe szczegóły zostaną przekazane drogą 

mailową. 

 


