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Miejsce i termin obozu
Miejsce: Baza obozowa Hufca ZHP Głogów w Stilo
Termin: 7-28 lipca 2018



Baza obozowa Stilo
• Baza znajduje się w lesie sosnowym 

o piaszczystym podłożu, przy leśnej 
drodze prowadzącej do latarni 
morskiej w Stilo. Teren obozowiska 
od morza oddziela 1200 metrów 
lasu.

• Obozowisko oddalone jest od 
najbliższych ośrodków wczasowych, 
campingu i pola namiotowego 
o ok. 1 km, co tworzy warunki do 
wypoczynku z dala od zgiełku 
miasta.

• Teren bazy zajmuje 3ha i jest 
ogrodzony.



Wyposażenie bazy

• Stołówka – namiot halowy na drewnianym podeście

• Kuchnia

• Zaplecze sanitarne

✓ toi-toi – ilość dostosowana do liczby uczestników

✓ 10 prysznicy typu toi-toi z bieżącą ciepłą wodą

✓ Umywalki

• Szpital polowy

• Wyznaczone miejsce kąpielowe nad morzem

• Miejsce ogniskowe, boisko do siatkówki



Wyżywienie
• 4 posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, 

podwieczorek, kolacja).

• Kuchnia jest w stanie przygotowywać posiłki dla osób 
ze specjalnymi dietami (bezglutenowa, bezlaktozowa
itp.) pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone 
odpowiednio wcześnie. Nie będzie możliwości zmiany 
typu diety w dniu wyjazdu, lub podczas trwania 
obozu.

• Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą menażkę, 
komplet sztućców i kubek, przedmioty te nie będą 
zapewnione na stołówce.

• Pomiędzy posiłkami zapewniony jest dostęp do 
napojów.



Opieka medyczna

• Na miejscu przez cały czas trwania obozu 
stacjonuje pielęgniarka oraz lekarz internista

• Podstawowa opieka medyczna jest zapewniana 
na bazie, w przypadku poważniejszych urazów i 
dolegliwości wymagających konsultacji specjalisty 
najbliższe szpitale znajdują się w Lęborku (22km) 
oraz Wejherowie (40km)

• Opis i dawkowanie wszystkich przyjmowanych 
na stałe leków musi znaleźć się w karcie 
obozowej (leki będą wydawane przez lekarza lub 
pielęgniarkę na tej podstawie).



Kąpielisko

• Baza posiada własne, wyznaczone miejsce 
kąpielowe nad morzem

• Opiekę nad uczestnikami podczas kąpieli 
sprawuje 2 ratowników wodnych

• Kąpielisko znajduje się przy szerokiej, 
piaszczystej plaży



Bezpieczeństwo

• Baza dysponuje oddalonym o 100 metrów 
budynkiem murowanym (magazynem), w 
którym w sytuacjach kryzysowych mogą 
schronić się uczestnicy obozu

• W pierwszych dniach obozu przeprowadzona 
zostanie próbna ewakuacja, a uczestnicy 
zostaną przeszkoleni, w jaki sposób zachować 
się w sytuacji alarmu.



Warunki zakwaterowania
• Zakwaterowanie w 

namiotach typu 
„Wysoka 10”

• Od 5 do 8 osób w 
namiocie.

• Uczestnicy śpią na 
własnoręcznie 
zbudowanych 
pryczach, 
samodzielnie 
wykonują również 
półki na swoje rzeczy.



Kontakt

• Podczas obozu uczestnicy nie będą mieli 
możliwości ładowania telefonów 
komórkowych.

• W nagłych wypadkach prosimy o kontakt z 
kadrą obozu

• Telefony będą zbierane przez kadrę i 
wydawane jedynie w wyznaczonych dniach i 
godzinach



Służba

• Na bazie obowiązuje grafik służb w zakresie:

✓ Służba na kuchni – obieranie warzyw, dbanie o 
porządek na stołówce

✓ Służba porządkowa – sprzątanie terenu bazy z 
drobnych śmieci, dbanie o porządek w części 
sanitarnej

✓ Warty dzienne i nocne – warty przy bramie bazy, 
regularne obchody terenu bazy

• Wartownicy mają zapewniony kontakt ze 
sobą oraz kadrą za pomocą krótkofalówek 



Odbieranie dzieci

• W przypadku odbioru dziecka z terenu bazy konieczne 
jest wypełnienie oświadczenia u komendanta obozu

• Osoby inne niż rodzice i prawni opiekunowie, mogą 
odebrać dziecko jedynie po okazaniu notarialnie 
potwierdzonej zgody od rodziców/opiekunów.

• W trakcie trwania obozu nie przewidywane są 
odwiedziny rodziców

• W razie konieczności odwiedzenia dziecka, prosimy o 
wcześniejszy kontakt telefoniczny z komendantem 
obozu – bez takiej informacji, warta obozowa nie 
będzie mogła wpuścić rodzica na teren bazy



Zgłoszenia
• Ilość miejsc na obozie jest ograniczona i wynosi 50 uczestników.

• Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do 22 kwietnia na adres:

blekitnizhp@gmail.com

• W zgłoszeniu należy podać:

✓ Imię i nazwisko dziecka

✓ Szkołę do której dziecko uczęszcza na zbiórki, klasę

• Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (odpowiedz uzyskają 
Państwo w ciągu dwóch dni na maila) prosimy o wpłatę 
zaliczki

• Wpłata zaliczki bez potwierdzonego mailowego zgłoszenia nie 
gwarantuje miejsca na obozie. Takie wpłaty zostaną zwrócone.

mailto:blekitnizhp@gmail.com


Koszt obozu
• Koszt obozu wynosi 1500zł płatne w 3 ratach

✓ 300zł - bezzwrotna zaliczka – do 30.04.18

✓ 600zł – rata I – do 25.05.18

✓ 600zł – rata II – do 15.06.18

• Tytuł przelewu:

Dod.skl.zad. Obóz 2018 Imię i nazwisko, szkoła

Np.: Dod.skl.zad. Obóz 2018 Jan Kowalski, SP218

• Numer konta:

59 1240 2119 1111 0010 5484 5658


