
21. WDHy ,,Żbiki'', obóz Hiszpania 2008

Informacje o obozie
w pigułce

Podstawowe informacje:
● w tym roku chcemy zrobić fascynującą odmianę od corocznych obozów w polski las – chcemy pojechać na 

obóz zagraniczny do Hiszpanii, a konkretnie do Katalonii i Aragonii
● wstępnie termin obozu to 14.-31.07 – może ulec zmianie o drobne kilka dni pod wpływem preferencji 

uczestników
● obóz organizujemy wspólnie z 21. WDW ,,Stare Żbiki'', która ma ogromne doświadczenie w organizacji 

obozów zagranicznych (jeździ na obozy zagraniczne co rok). Na obozie będziemy funkcjonować w postaci 
dwóch w miarę niezależnych podobozów

● będziemy spali w przenośnych namiotach typu iglo, 3-5 osobowych
● do Hiszpanii lecimy tanimi liniami lotniczymi Ryanair z Poznania lub Wrocławia do Girony (100km od 

Barcelony)
● po Hiszpani będziemy poruszali się w większości pociągami hiszpańskiego przewoźnika narodowego – 

RENFE
● Obóz będzie (poza transportem) składał się z czterech zasadniczych części:

1. Wędrówki w Pirenejach (5 dni – częściowo wspólnie z 21. WDW)
2. Obóz skautowy (7 dni)
3. Pobyt nad morzem (1 dzień)
4. Zwiedzanie Barcelony (1 dzień – wspólnie z 21. WDW)

Wędrówki po Pirenejach:
● Pireneje są górami bardzo zróżnicowanymi – miejscami nadające się tylko dla Alpinistów, miejscami bardzo 

proste (my będziemy tam, gdzie prosto)
● Będą dwa typy dni:

1. Dni stacjonarne – na których będzie można odpoczywać lub pójść na wycieczkę na lekko
2. Dni wędrowne – na których trzeba będzie przenieść obóz (a więc plecaki). Każdego takiego 

dnia przejdziemy max. 13 GOT (GOT = 1km lub 100m przewyższenia). Także będzie zakaz 
brania zbędnych rzeczy na obóz, tak żeby plecaki ważyły mało, tj. 8-10 kg.

● Jeśli chodzi o jedzenie, to będziemy żywić się lekkimi w transporcie i niepsującymi się produktami. Będziemy 
robić sobie jedzenie korzystając z kuchenek benzynowych. Każdego dnia będą trzy posiłki:

1. Śniadanie, z reguły na ciepło, oparte na mleku z proszku z płatkami lub kaszką i dodatkami
2. Drugie śniadanie – batony, czekolada, płatki, suszone owoce, podczas wycieczki
3. Obiadokolacja – na ciepło po wycieczce, oparta na makaronie lub ryżu z sosem i soją (lub 

suszoną kiełbasą) oraz suszonymi warzywkami.
● Bardzo ważne dla nas będzie bezpieczeństwo: będziemy chodzić szlakami, wśród nas są wyszkoleni 

ratownicy przedmedyczni i przewodnicy beskidzcy, w razie problemów zawrócimy, priorytetem będzie pomoc 
osobom, które najsłabiej sobie radzą, będziemy odpowiednio ubezpieczeni, każdy będzie miał przy sobie tzw. 
zestaw alarmowy.

● Prawdopodobna trasa: Canfranc Estación – Escarrilla, w prowincji Huesca w Aragonii.

VERTE



Obóz skautowy:
● Skauting to ruch międzynarodowy, każdy harcerz jest skautem, w Hiszpanii też działają skauci
● Chcemy pojechać na obóz do lokalnych skautów – już jesteśmy wstępnie umówieni z drużyną skautową ,,La 

Salle'' z Saragossy.
● Obóz ten będzie przypominał klasyczny harcerski obóz stały.
● Większość zajęć będzie wspólna z Hiszpanami, co da niezwykle rozwijającą możliwość pozanania i 

integracji z hiszpańskimi rówieśnikami.
Opieka zdrowotna:

● W czasie obozu skautowego obecny pewnie będzie lekarz lub pielęgniarka
● W czasie wędrówek w Pirenejach w naszej grupie będzie kilku przeszkolonych ratowników przedmedycznych
● Będziemy ubezpieczeni
● Każdy będzie posiadał kartę EKUZ, uprawniającą do opieki medycznej na poziomie takim, jak obywatele 

Hiszpanii
Kwestie finansowe:

● Oszacowania kosztów mówią, że wydamy 1400PLN na jednego uczestnika
● Zakładamy jednak, że conajmniej 100PLN na uczestnika uda nam się zebrać z innych źródeł: akcji 

zarobkowych, dofinansowań, 1% podatku
● Jako koszt obozu ogłaszamy więc 1300PLN.
● Pewną pulę pieniędzy zdobytych z akcji zarobkowych i grantów przeznaczamy na indywidualne 

dofinansowania do obozu dla wyjątkowo potrzebujących, więc to że kogoś nie stać na obóz, nie jest 
powodem, by na niego nie pojechał.

Informacje ogólne i praktyczne:
● Nie trzeba być w drużynie od dawna, by na obóz pojechać.
● Kluczowe w tym momencie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załączonego na dole) do końca 

stycznia i dostarczenie go mi lub skontaktowanie się ze mną.
● Każdy uczestnik do obozu musi: posiadać paszport (koszt wyrobienia 30 lub 70zł w zależności od wieku) lub 

dowód osobisty (nieletnim też można wyrobić dowód osobisty – kosz 30 zł), posiadać ubezpieczenie w postaci 
karty Euro<26 Sport (koszt 85zł), posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (do wyrobienia za 
darmo) oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną (można otrzymać ją ode mnie oddając formularz zgłoszeniowy) 
oraz podpisać regulamin obozowy

● Każdy pownien też przekazać 1% swojego podatku na naszą drużynę, wpisując odpowiednie dane w PIT – 
więcej informacji na stronie i w materiałach promocyjnych.

● Pierwsza wpłata na obóz w wysokości ok. 600PLN na początku marca w celu kupienia biletów 
samolotowych (już nidługo zaczną drożeć) – szczegółowe informacje wkrótce.

● Na obozie trzeba mieć określony ekwipunek, którego spis można dostać u mnie.
● Zdecydowanie więcej informacji można znaleźć na stronie drużyny: http://21wdhy.harc.pl
● W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Michałem Korchem, tel. 693117294, 

m_korch@staszic.waw.pl, gg:3899946

Mój syn _________________________________________________________
najprawdopodobniej pojedzie na obóz letni 21. WDHy do Hiszpanii.

Dodatkowe dane:
telefon kontaktowy do rodziców: _________________________________
telefon konatktowy do syna: _____________________________________
[posiada już / nie posiada jeszcze ] paszport lub dowód osobisty ważny na obozie

(niepotrzebne skreślić)
[będę / nie będę] ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do obozu

(niepotrzebne skreślić)
_______________________________

      (podpis rodzica lub opiekuna)


