
KARTA INFORMACYJNA - OBÓZ NIESULICE 

1. Obóz odbędzie się na terenie Bazy Harcerskiej w Niesulicach, Hufca ZHP Świdnica im Szarych
Szeregów.
2. Czas trwania obozu 01.07-17.07.2015r
3. Wyjazd 01.07 o godz: 10:00, spod SP 57
     Powrót 17.07 o godz: 14:30 do SP 57 
4. Spis rzeczy na obóz
- Mundur Harcerski:
~Dziewczynki: spódnica, koszula mundurowa,  
 ~Chłopcy: krótkie zielone spodenki
~Wszyscy:beret, getry, wypustki spodnie typu bojówki, suwak, chusta, pas harcerski, buty 
pasujące do munduru tj. desanty, glany, trapery
-Śpiwór, prześcieradło na łóżko i poduszkę
- PODSTĘPLOWANA Legitymacja szkolna 
- Przybory do mycia (szczoteczka, pasta do zębów, mydło, szampon, 2 ręczniki, grzebień, klapki 
pod prysznic, reszta według własnego uznania)
- Chusteczki higieniczne
- Odpowiednia ilość bielizny osobistej
- kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
- coś ciepłego do spania najlepiej dres, zabrania się cienkich piżamek np. satynowych
CIEMNE RZECZY, GDZIE NIE WIDAĆ ZBYTNIO PLAM ORAZ TAKIE, KTÓRYCH NIE SZKODA
ZNISZCZYĆ
- ciepłe bluzy
- długie spodnie
- koszulki
- koszulka szczepu i drużyny
- krótkie spodenki
- obuwie: pasujące do munduru, sportowe obuwie, kalosze, można zabrać również sandały 
(buty powinny być wygodne i nieprzemakalne), klapki pod prysznic
- strój kąpielowy
- coś na głowę (czapka / kapelusz)
- środek przeciw komarom oraz na ugryzienia
- NOTATNIK HARCERSKI, ŚPIEWNIK, PRZYBORY DO PISANIA, PRÓBY NA KRZYŻ, PLAKIETKE, 
BELKI
- Przybory do szycia
- Latarka + zapasowe baterie
- Kubek, niezbędnik
- Jakieś dodatki do stroju obrzędowego
- mały plecak
- picie
- małe przekąski
5. Prosimy zapakować się w jeden duży plecak!!!
6. Jeśli harcerz bierze jakieś leki należy przekazać je kadrze obozu wraz z kartką jak je zażywać . 
Uczestnicy nie mogą posiadać przy sobie jakichkolwiek leków oprócz inhalatorów dla 
astmatyków.
7. Prosimy o nie zawieranie zbyt dużej ilości gotówki
8. Kadra nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie / uszkodzenie sprzętu elektronicznego
9. Uczestnicy nie mogą zabierać materiałów łatwopalnych i ostrych (dopuszczalne małe nożyki,
finki)
10. Na terenie całego zgrupowania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania 
napojów alkoholowych, (dotyczy kadry, uczestników, osób odwiedzających)
11. Możliwość odwiedzin tylko w jednym terminie 11.07 (sobota) 


