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Obóz do Hiszpanii – raport z przygotowań

●  krótkie przypomnienie
●  nowe ustalenia
●  ekwipunek
●  raport z przygotowań
●  posumowanie
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Krótkie przypomnienie

● Chcemy pojechać na obóz 
zagraniczny w tym roku, do Hiszpanii, 
konkretnie do Katalonii i Aragonii

● Ze względów organizacyjnych 
jedziemy w dwa dość 
niezależne podobozy – drugi 
podobóz będzie stanowiła 21. WDW ,,Stare Żbiki'' – 
drużyna działająca przy 14. LO im. S. Staszica, 
od wielu lat jeżdżąca co roku na obozy zagraniczne

● Motywacją do zrobienia takiego obozu jest chęć zrobienia czegoś 
bardzo atrakcyjnego, dającego nowe wyzwania, doświadczenia 
i przygody harcerzom i w dodatku będącego pewną odmianą od 
corocznych obozów stałych do jakiegoś polskiego lasu
● Obóz będzie trwał ok. dwóch tygodni

● Będzie miał charakter półstacjonarny
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Krótkie przypomnienie

● Nocujemy w przenośnych namiotach 
typu iglo (3-5 osobowych)

● Do Hiszpanii lecimy 
tanimi liniami 
lotniczymi 
(do Barcelony)

● Komendantem obozu i jednocześnie podobozu 
21. WDHy będzie pwd. Michał Korch

● Ekwipunek: my zapewniamy: namioty, 
kuchenki, kociołki, saperkę, apteczkę, gitarę, 
śpiewniki
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Krótkie przypomnienie

1. Zwiedzanie Barcelony (1 dzień) – wspólnie z 21. WDW

● Plany zakładają, że obóz będzie składał się czterech części:

 (występujących niekoniecznie w tej kolejności)

1.

2.
3.

4.

2. Wędrówki w Pireneje (ok. 5 dni) – częściowo wspólnie z 21. WDW
3. Obóz skautowy (ok. 6 dni) – w większości samodzielnie
4. Pobyt nad morzem – Costa Brava (ok. 2 dni) – w większości samodzielnie
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Wędrówki w Pirenejach

● Są dni stacjonarne, na których namioty i plecaki stoją, 
a my robimy wycieczkę na lekko (w planach nie więcej 
niż 20 GOT) lub odpoczywamy

● W tej części obozu będą dwa typy dni:

● I są dni wędrowne (będą rzadziej niż 
dni stacjonarne), na których obóz wraz 
z całym wyposażeniem trzeba 
przenieść na plecach (w planach 
nie więcej niż 13 GOT)

● Ważną zasadą tego fragmentu obozu będzie bezpieczeństwo – jeśli coś 
będzie dziać się nie tak, to skrócimy trasę. Podejmiemy wszelkie 
zabezpieczenia (od starannego doboru trasy, przygotowania teoretycznego 
uczestników, obecność ratowników przedmedycznych oraz osób 
doświadczonych (przewodników beskidzkich), odpowiedni ekwipunek, po 
ubezpieczenia i zestawy alarmowe)
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Wędrówki w Pirenejach

● Obóz w górach, to oczywiście nie tylko 
wędrowanie i wycieczki. To także zajęcia, gry, 
zabawy oraz dużo harcerskiej atmosfery, którą 
wręcz same z siebie wytwarzają góry.

● Gotujemy na kuchenkach 
benzynowych lub 
na ogniskach. Jemy produkty, 
które niewiele ważą i się nie 
psują.

● Myjemy się przy strumieniach i stawach.
● Informacje o Pirenejach: Pireneje to 
duże pasmo górskie i bardzo zróżnicowane, 
są tam więc zarówno miejsca dla alpinistów, jak i dla 
niedoświadczonych turystów (my wybieramy to drugie). 
Najwyższy szczyt to Pico de Aneto 3404 mnpm., ale my 
tam nie pójdziemy. Wzdłuż Pirenejów idzie szlak, 
nazywany GR11, przeznaczony dla 

,,normalnych turystów'' – zamierzamy z tego szlaku 
korzystać. W Pirenejach jest kilka parków narodowych
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Obóz skautowy

● Harcerstwo jest częścią ogólnoświatowego ruchu 
zwanego skautingiem, a każdy harcerz jest też 
skautem.
● W Hiszpanii też działają skauci.

● Chemy pojechać na obóz tamtejszych skautów.
● Obóz wyglądałby podobnie jak nasze  obozy stałe

● Prawdopodobnie większość zajęć byłaby wspólna
● Wydaje nam się, że niesamowicie kształcąca 

i rozwijająca jest możliwość kontaktu 
i zaprzyjaźnienia się z rówieśnikami innej 
narodowości
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Nowe ustalenia – termin obozu

● Został ustalony termin obozu na podstawie możliwości urlopowych 
komendy obozu i terminu obozu hiszpańskich skautów, z którymi mamy 
kontakt
● Dopóki nie wykupimy biletów samolotowych termin ten może się zmieniać 
o drobne kilka dni, m.in. pod wpływem preferencji uczestników (jeśli ktoś je 
ma, prosimy zgłaszać!!!)

● Wszystko wskazuje na to, że obóz odbędzie się w terminie:

15.07 - 01.08
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Ekwipunek

Będzie zakaz brania zbędnych rzeczy – skontrolujemy, czy ktoś nie ma za 
ciężkiego plecaka. W sumie powinno być nie więcej niż 8-10kg
Plecak: minimum 60l, jeśli ktoś kupuje, to min. 65, a najlepiej 70-80l.
Plecak musi mieć stelaż (ale nie zewnętrzny), pas biodrowy 
i piersiowy.
Uwagi dla kupujących: warto zwrócić uwagę na system nośny – powinien być 
regulowany i wykonany z trwałego materiału (nie z plastiku lub pojedynczych 
szwów). Najbardziej zawodną częścią plecaka są suwaki – wszystkie powinny 
być zabezpieczone ściąganymi trokami, aby to nie suwaki przenosiły 
naprężenie. Warto zwrócić uwagę na możliwość dotraczania rzeczy do plecaka. Najlepsze 
dostępne (szczególnie jeśli chodzi o trwałość) na rynku plecaki to plecaki firmy Karrimor, często 
posiadają dożywotnią gwarancję, ale za tę jakość trzeba niestety sporo zapłacić. Plecaki innych 
firm też często są ok.

Śpiwór:   z temptaturą komfortu < 8 st. C (te temp. są często zawyżone)
spakowany śpiwór nie powinien zajmować bardzo dużej objętości.
Uwagi dla kupujących: nie należy zwracać uwagi na temp. maks. – w razie 
potrzeby śpiwór po prostu można rozpiąć. Najlepsze są śpiwory puchowe lub
puchowo-syntetyczne, choć oczywiście droższe. Tu królują firmy Yeti i Małachowski.
 Na ten obóz wystarczy jednak śpiwór syntetyczny (je produkuje dużo firm), ale nie 
ten z najcieńszych. Należy przede wszystkim zwaracać uwagę na temperaturę 
      komfortu (im niższa tym lepiej! -- najlepiej ok. zera, a nawet poniżej) i masę śpiwora (źle jak jest
      ciężki). W miarę możliwości warto przywiązać worek do śpiwora. Śpiwór 
      w plecaku musi być perfekcyjnie zabezpieczony przed zmoknięciem.
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Ekwipunek

Karimata: dowolna (choć lepiej nie taka bardzo cienka), ale nie alumata. Powinna 
być zawsze noszona zabezpieczona od deszczu – dobrze sprawdza się w tym celu 
120 l worek na śmieci.
Polar lub inna ciepła rzecz: czyli coś w czym trudno zmarznąć
Uwagi dla kupujących: Kupując polar zawsze mamy do czynienia z dwoma 
firmami: tą która wykonała tkaninę i tą która z niej coś uszyła. O ile ta druga może 
być dowolna, o tyle zdecydowanie polecam polary z tkaniną firmy Polartec. Przy 
zakupie należy zwrócić uwagę na gęstość materiału. 100 jest raczej za cienki, 
najlepsze (ale też niestety trochę droższe) są te z gęstością 300.
Kurtka przeciwdeszczowa: tutaj są dwie opcje do wyboru: albo 
kurtka naprawdę nieprzemakalna (np. z jakąś membraną), albo 
zwyczajna ortalionowa, tyle że wtedy należy się zaopatrzyć w folię 
przeciwdeszczową. Nie należy brać sztormaków (ciężkie 
i nieoddychające). Nie polecamy też kurtek zimowych (np. 
puchowych). Polecamy zaimpregnowanie kurtki przed obozem.
Uwagi dla kupujących: Jeśli chodzi o kurtki z membraną to najlepszą i 
zdecydowanie najdroższą membraną jest Gore-Tex. Najtrwalszym materiałem poszycia kurtki 
jest Cordura. Nie warto jednak kupować drogiej kurtki tylko na obóz. Jeśli chodzi o kurtki 
ortalionowe i tym podobne, to chyba nie różnią się znacznie od siebie.
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Ekwipunek

Buty za kostkę:  najlepiej tzw. trekkingowe, z językiem zszytym 
fałdami z resztą buta. Przed obozem warto zaimpregnować buty.
Uwagi dla kupujących: Kupując buty należy zwracać uwagę zawsze na 
wygodę (choć należy pamiętać, że buty stają się wygodniejsze po 
rozchodzeniu). Obecnie bardzo często buty górskie (tzw. trekkingowe) są 
wyposażone w membranę. Najlepsza i zdecydowanie najdroższa jest 
membrana Gore-Tex (nie polecam kupowania drogich butów z Gore-Texem, jeśli ktoś zamierza 
chodzić po górach tylko na obozie). Warto zwrócić też uwagę na podeszwę. Tu zdecydowanym 
liderem są podeszwy Vibramu z charakterystycznym żółtym znakiem. Koniecznie należy 
sprawdzić, że język jest połączony z resztą buta fałdami – wtedy zanurzenie buta nawet po 
kostkę nie powoduje jego przemoknięcia. Buty powinny być na tyle duże aby mieściły nogę 
ubraną w grubą skarpetę (najlepiej wziąć parę grubych skarpet do mierzenia). Należy pamiętać, 
że butów z membraną się nie pastuje, a impregnuje specjalnym impregnatem. Nowo kupione 
buty należy koniecznie rozchodzić, np. przez dwa tygodnie chodząc w nich do szkoły.

Sandały lub trampki:       do chodzenia po miastach i plaży, do przechodzenia strumieni. 
Najlepiej jeśli są wygodne także bez skarpetek i łatwe w suszeniu (,,adidasy'' są 
trudne w suszeniu).

Mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, ew. dezodorant.       Szampon 
maksymalnie jeden na zastęp. Najlepiej jeśli mydło nadaje się też do prania
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Ekwipunek

Menażka, łyżka, nietłukący się kubek, nóż albo scyzoryk:
Nie ma sensu brać innych niż łyżka sztućcy, nóż pownien być mały i 
lekki (a nie duży i ciężki). Należy wziąć tylko jedną część menażki.
Uwagi dla kupujących: Nie polecamy kupowania tzw. nerek (są niewygodne 
przy nakładaniu jedzenia). Menażki niealuminiowe są dość drogie, w pełni więc
wypełniają swoją funkcje najprostsze menażki aluminiowe. Warto oznaczyć menażkę np. 
kolorową nitką.

Latarka:  Im lżejsza tym lepsza. Najlżejsze i najwygodniejsze są 
czołówki z diodami (lub diodą).
Uwagi dla kupujących: Jeśli już kupować porządniejszą latarkę, to raczej 
czołówkę i raczej z diodą (lub diodami). Chyba najlepsze są czołówki firmy Petzl.
Raczej nie należy kupować czołówki z płynną zmianą kątu (należy kupić bez lub
ze zmianą skokową). Lepsze czołówki to te z pojedynczą diodą XP, ale tak na prawdę wystarczy 
taka najprostsza np. z trzema zwykłymi diodami. Czołówka powinna być zasilana bateriami AAA 
(a nie dużymi i ciężkimi bateriami 4,5V). Nieczołówkę można kupić nawet w kiosku – tu warto 
zwócić uwagę na masę (z bateriami) i warto raczej zaopatrzyć się w mniejszą i lżejszą.

Mundur: wraz z miękkim kapeluszem zielonym (służącym jako nakrycie głowy na 
codzień) i pasem harcerskim. Krótkie spodnie mundurowe i getry nie – 
vide ubranie. Mundur na obozie jest absolutnie obowiązkowy.
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Ekwipunek

Ubranie:
Stawiamy na pranie, a nie na noszenie, więc ubrania należy wziąć relatywnie
mało: 3 podkoszulki, 3 pary grubych (najlepiej wełnianych skarpet), sweter lub bluza
kąpielówki, kilka par cienkich skarpet (jeśli sandały lub trampki nie nadają się do 
chodzenia bez skarpet, kilka majtek, krótkie spodnie, długie spodnie (zielone
w stylu bojówek), które będziemy nosić też do munduru, pidżama (w przypadku 
cieńszego śpiwora spodnie dresowe do spania, w przypadku grubszego starczy
dodatkowy podkoszulek).

Kapturek na plecak:

Ma dodatkowo chronić plecak przed deszczem. 
Można kupić profesjonalny lub skleić taśmą dwustronną z worków
na śmieci – niczym nie będzie się różnił poza mniejszą trwałością.

Portfel z dokumentami:

Trzeba wziąć paszport oraz legitymację szkolną, ew. ubezpieczenie, jeśli będą 
indywidualne. Musi być idealnie zabezpieczony przed zmoknięciem, np. w torebce 
         strunowej.
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Ekwipunek opcjonalny

Teleskopowe kijki trekingowe

Kompas

Aparat fotograficzny

Kieszonkowe

Uwagi dla kupujących: Wbrew pozorom proste kompasy są zarówno 
lepsze i tańsze. Najlepsze są te umieszczone na kawałku plastiku z 
przekręcanym pierścieniem. Zdecydowanie nie polecamy kompasów 
w metalowym pudełku ze szczerbinką (gorsze, cięższe i droższe). 
Najlepsze kompasy produkuje firma Silva.

Ale absolutnie nie ciężki lub drogi.

Bardzo pomagają w chodzeniu, w szczególności 
na kolana

W Euro, nie przesadnie duże. Zabezpieczone przed zamoknięciem.

Okularki pływackie
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Ekwipunek

Dozwolone, ale niepolecane: telefon komórkowy
Dlaczego niepolecany? Po pierwsze nieuważnie korzystając z komórki za granicą można 
narazić się nieświadomie na bardzo duże koszty. Po drugie nie będzie możliwości ładowania 
telefonów (nie ma nawet po co brać ładowarek). Po trzecie będziemy co trzy dni wysyłać 
wspólną wiadomość do Polski, która będzie rozsyłana do wszystkich zainteresowanych 
rodziców. Po czwarte kadra będzie miała telefony włączane co trzy dni (można będzie 
przysyłać na nie SMSy) i w sytuacjach awaryjnych. Nie będzie zakazu – jeśli ktoś chce wziąć 
telefon może wziąć, ale świadomy powyższych faktów.

Gdzie kupować?

●   część produktów można znaleźć w składnicach harcerskich (np.: 
menażka, polar, no i oczywiście mundur) – ul. Konopnicka 6 i 

ul. Targowa 12

● zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt – być może grupie sponsoring 
uda się załatwić coś po obniżonej cenie
● duży wybór tańszych i nieco niższej jakości produktów 
można znaleźć w Decathlonie (CH Reduta, CH Marki)
● często przed wizytą w Decathlonie warto sprawdzić ceny w 
sklepach turystycznych i sportowych z produktami bardziej 
markowymi, np.: Sklep Podróżnika (skrzyżowanie Grójeckiej i 
Kaliskiej), HiMountain (CH Janki, CH Reduta), Alpin (ul. Stefana 
Batorego 39), Horyzont (ul. Mariensztat 8).
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Raport z przygotowań

● Przygotowania do obozu są prowadzone rękami kadry 21. WDHy i 
wszystkich uczestników podobozu 21. WDW – jest więc w nie 
zaangażowane 24 osoby
● Przygotowania zostały podzielone na 12 zagadnień. Pracom w każdym 
zagadnieniu szefuje jerdna osoba

1. Transport
2. Sponsoring
3. Trasa
4. Skauci
5. Jedzenie
6. Zaopatrzenie
7. Program młodszy
8. Program wędrowniczy
9. Hiszpania
10. Organizacja
11. Sprzęt
12. Finanse
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1. Transport

Samolot: ●  Tanie linie lotnicze lecące do Barcelony lądują na lotnisku w 

● Najtańszą ofertą jaką znaleźliśmy jest oferta linii Ryanair
● Samoloty Ryanair do Girony latają z Wrocławia w środy i niedziele oraz 
z Poznania we wtorki, czwartki i soboty
● Będziemy więc dojeżdżać pociągiem do Poznania lub Wrocławia

przykładowe loty

Gironie (lotnisko Barcelona (Girona) – GRO) ok. 100km od Barcelony

Zadaniem zagadnienia Transport jest opracowanie transportu i zakupienie biletów.
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1. Transport

Transport po Hiszpanii:
● wygląga na to, że transport pociągami może okazać się 
jednak tańszy i wygodniejszy niż autobusami
● Hiszpańskie koleje noszą nazwę RENFE
● Dodatkowo mamy 20% zniżki, a może wręcz uda się 
załatwić bilety grupowe (jeszcze tańsze)
● Przykładowa podróż z Girony do Villanúi:
Girona – Barcelona,  Catalunya Expres no 05090,  14:30 – 15:46, 06.70€
Barcelona – Lleida,   Regional Expres no 05045,    16:48 – 19:53, 11.00€
Lleida – Tardienta,    Regional no 05507,                 06:20 – 08:00, 07.15€
Tardienta – Villanúa, Regional no 05640,                 08:39 – 11:35, 08.55€

W sumie: 0.8 33.4€ = 26.72€
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1. Transport

Transport nadmiernej ilości bagażu:
● wobec tego, że samolot daje duże ograniczenie na ilość i masę 
przewożonego sprzętu (np. problem z gitarami), zagadnienie 
transport rozważa inną metodę przewozu części sprzętu

● być może wyślemy dwóch wędrowników z dużą ilością sprzętu 
transportem lądowym

● najdogodniejszy i najtańszy wydaje się przejazd pociągami:

Warszawa Centralna -- Berlin Hbf, 11:25 – 17:26, poc. EC 44 Berlin-Wawa-Expr., 19€
Berlin Hbf – Paris Nord., 21:26 – 09:14, poc. CNL 242 CityNightLine, 20€
Paris Austerlitz -- Port Bou,  21:56 – 08:21, poc. 03731 Corail Lunéa, 21.2€
Port Bou – Barcelona Sants, 10:14 – 12:46, poc. 05808 osobowy, 9.25€
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2. Sponsoring

Zagadnienie sponsoring ma znaleźć fundusze i materiały na obóz nie 
pochodzące z wpłat uczestników
Na ukończeniu jest strona internetowa promująca obóz. Już niedługo ukaże się pod 
adresem http://www.hiszpania.harc.pl
Następnie szukani będą patroni medialni obozu.
Potem znalezieni zostaną sponsorzy obozu. Liczymy tu głównie nie na pieniądze, a 
na sprzęt i jedzenie lub poważne zniżki na jego zakup. Proszę też zgłaszać swoje 
braki w ekwipunku, może uda się coś załatwić po zdecydowanie niższej cenie

W międzyczasie postaramy się przekonać jak najwięcej osób do 
przekazania 1% swojego podatku dochodowego na 
rzecz drużyny. Ta akcja ruszyła już pełną parą.
Będziemy ubiegać się o dofinansowania. Złożymy 
projekt w ramach programu Unii Europejskiej 
,,Młodzież w działaniu''
Postaramy się złożyć wniosek do MENu o 
dofinansowanie w ramach programu wymian 
międzynarodowych
Będziemy składać projekty na wewnątrzzwiązkowe granty

   Zorganizujemy jeszcze conajmniej dwie, a może nawet trzy 
akcje zarobkowe. Pieniądze zostaną podzielone na dofinansowania 
dla wszystkich i duże dofinansowania dla potrzebujących.



  
Hiszpania 2008

2. Sponsoring

1% podatku dochodowego na rzecz drużyny
Wobec tego, że ZHP i Chorągiew Stołeczna ZHP ma status 
organizacji pożytku publicznego, każdy ma możliwość 
przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz 
drużyny.Nie powoduje to żadnych dodatkowych kosztów. 
Wystarczy odpowiednio uzupełnić swój PIT.

Zachęcamy do namówienia do przekazania 1% podatku na rzecz naszej 
drużyny także rodziny i znajomych.

Należy wykonać cztery łatwe 
kroki:
1. W rubryce Nazwa OPP 
wpisujemy: Chorągiew 
Stołeczna ZHP.
2. W rubryce Numer KRS 
wpisujemy: 0000268913.
3. Obliczamy 1% kwoty 
wpisanej w rubryce Podatek 
należny i zaokrąglamy ją do 
pełnych dziesiątek groszy w 
dół. Uzyskaną kwotę wpisujemy 
do rubryki Wnioskowana 
kwota.
4. W rubryce Inne informacje, 
w tym ułatwiające kontakt z 
podatnikiem wpisujemy: 
przeznaczenie 1% podatku: 
21. WDHy „Żbiki”, Hufiec 
Warszawa-Ochota.
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2. Sponsoring

Pomysły na akcję zarobkową:
21. WDW może dla jakiejś firmy profesjonalnie zorganizować 
aktywną imprezę rozrywkową dla pracowników, możemy 
zaproponować zorganizowanie:
● rajdu samochodowego na orientację (nie na szybkość tylko na 
orientację),
● imprezę z grillem,
● marsz na orientację
● wycieczkę do ciekawego miejsca, połączoną z atrakcjami (jak zjad 
na linie, most linowy – mamy kontekt z profesjonalną firmą robiącą 
takie rzeczy).
● inne tym podobne rzeczy

(wspólne z zagadnieniem Finanse)

Wspólnie możemy obstawiać imprezę masową organizowaną przez np. jakiś dom 
kultury z okazji Dnia Dziecka lub Dnia Ziemi. Przy okazji sprzedaż soczków.

Jeśli ktoś z Państwa ma firmę lub ma dobre kontakty w firmie, która chciałaby dla 
swoich pracowników zrobić taką imprezę lub też ma kontakt z organizatorem imprez 
masowych w stylu Dnia Dziecka, prosimy o kontakt. Jesteśmy w stanie przedstawić 
      referencje z Ośrodka Kultury ,,Ochota'' i od dyrekcji 14. LO na temat organizacji 
      wycieczek integracyjnych.
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3. Trasa

● zagadnienie trasa zajmuje się wyborem trasy wędrówki przez 
Pireneje zarówno dla 21. WDW jak i dla 21. WDHy
● w ramach pracy przeczytano dziesiątki relacji z wypraw i 
artykułów o Pirenejach dostępnych w Internecie po polsku, 
angielsku, hiszpańsku, francusku i niemiecku
● przeczytano dwa profesjonalne przewodniki: ,,Walking in 
Spain'' i ,,Trekking in the Pyrenees'' 
● zdobyto (za darmo) mapy interesujących części Pirenejów i 
znaleziono te dostępne w sieci
● odbyło się spotkanie, na którym wszyscy wymienili się 
zdobytą wiedzą i podjęli wstępną decyzję
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3. Trasa

Znana jest wstępnie trasa wędrówki podobozu wędrownego. Będą oni 
szli przez Pireneje Zachodnie i Centralne od Villanúi po dol. Ordesy.
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3. Trasa

Nie jest jeszcze jasne, na którym fragmencie trasy będzie im 
towarzyszyła nasza drużyna.
Są bowiem dwie opcje:

● część ,,wędrówki po Pirenejach'' będzie pierwszą częścią 
obozu – wtedy będziemy chodzić w okolicy Villanúi, na 
początku trasy wędrowników

● część ,,wędrówki po Pirenejach'' odbędzie się pod koniec 
obozu – wtedy będą to okolice dol. Ordesy, końcowy 
fragment trasy wędrowników
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3. Trasa

opcja 1. -- okolice Villanúi – przykładowa trasa
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3. Trasa

opcja 1. -- okolice Villanúi – przykładowa trasa, cd.
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3. Trasa

opcja 1. -- okolice Villanúi – przykładowa trasa, cd.
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3. Trasa

opcja 1. -- okolice Villanúi – przykładowa trasa, 
zdjęcia
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3. Trasa

opcja 1. -- okolice Villanúi – 
przykładowa trasa, zdjęcia
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3. Trasa

opcja 1. -- okolice Villanúi – przykładowa trasa, podsumowanie

● 5 dni (3 z plecakami) od miejscowości Canfranc Estación 
do miejscowości Esariilla
● dni z plecakami nie dłuższe niż 13GOT w tym maksymalnie 9km
● po każdym dniu z plecakami dzień stały na odpoczynek 
i wycieczkę na lekko dla mniej zmęczonych
● trasa wiedzie szlakami, w tym w dużej części najbardziej 
popularnym – GR11
● najwyższy punkt trasy to przeł. Escarra – 2220 mnpm, jak na 
Pireneje to dość niewiele
● zaleta: zbędne bagaże można zostawić w obozie skautowym 
i nosić mniej
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3. Trasa
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3. Trasa

opcja 2. -- okolice doliny Ordesy

● po prostu w górę w w dół doliną Ordesy
● prowadzi tamtędy szlak GR11
● całość jest na terenie parku narodowego doliny Ordesy i 
Monte Perdido
● najwyższy punkt trasy – schronisko Goriz, 2220 mnpm.
● jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Pirenejach
● wada: nie można zupełnie swobodnie rozbijać obozu 
(można tylko powyżej zadanej wysokości)
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3. Trasa

opcja 2. -- okolice 
doliny Ordesy, zdjęcia
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3. Trasa

opcja 2. -- okolice doliny Ordesy, zdjęcia
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4. Skauci

Napisaliśmy i przetłumaczyliśmy list do drużyn skautowych z 
Hiszpanii.

Witamy!

Jesteśmy drużyną skautową z Polski. W najbliższe lato 
chcielibyśmy się wybrać do Hiszpanii, a konkretnie do 
Katalonii i Aragonii, na obóz. Z przyjemnością 
spędzilibyśmy trochę czasu na obozie hiszpańskich 
skautów.

Czy może wy planujecie swój obóz letni, właśnie w 
Katalonii lub północnej Aragonii oraz mielibyście 
ochotę spędzić na nim tydzień razem ze skautami z 
Polski? A może znacie inną drużynę, która byłaby 
zainteresowana współpracą z nami?

Bardzo prosimy o możliwie szybką odpowiedź, żebyśmy
mogli wkrótce rozpocząć przygotowania do obozu.

21. Warszawska Drużyna Harcerska

¡Saludamos!

Somos un grupo de scouts de Polonia. 
El siguiente verano nos gustaría 
viajar a España, concretamente a 
Cataluña o a Aragón, de un 
campamento. Queríamos pasar un poco 
tiempo en un campamento de scouts 
españoles.

¿Quizás vosotros planeais vuestro 
campamento en Cataluña o en el norte 
de Aragón y os gustaría compartirlo 
con scouts de Polonia por un semana? 
¿O quizás conoceis un grupo que va a 
recibirnos?

Pedimos una respuesta posiblemente 
rapidamente, porque nos gustaría 
empezar las preparaciones 
próximamente.

El vigésimo primero grupo de scouts 
varsovianos
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4. Skauci

Wysłaliśmy około 30 maili z tym listem do różnych drużyn 
skautowych z Hiszpanii należących do czterech skautowych 
organizacji.
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4. Skauci

Najbardziej obiecująco zapowiada się wymiana maili z drużyną ,,La 
Salle''.

509. Drużyna Skautowa ,,La Salle'' działa w stolicy Aragonii, 
Saragosie.
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4. Skauci

Swój obóz planują we wiosce w aragońskich Pirenejach. 
Prawdopodobnie w miejscowości Villanúa.

Jeśli uda się ustalić wszystkie szczegóły, to właśnie 
tam, z nimi spędzimy około 6-ciu dni obozu.

Villanúa leży w prowincji Huesca 
Aragonii, przy linii kolejowej łączącej 
Hiszpanię i Francję, nad rzeką 
Aragón.
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4. Skauci

Kilka zdjęć z Villanúi.
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5. Jedzenie, 6. Zaopatrzenie

Zagadnienie Jedzenie zajmuje się wymyśleniem 
jedzenia na część obozu ,,wędrówki 
w Pirenejach''.
Jedzenie na część obozu skautowego będzie po 
prostu ustalone i załatwione z nimi.
W górach gotujemy na kuchenkach 
benzynowych lub na ogniskach i jemy 
produkty, które niewiele ważą i się nie psują.
Na śniadanie mleko z proszku z płatkami lub 
kaszką oraz sucharki. 

Na obiadokolację ryż lub makaron z sosem, 
suszonymi warzywami i soją.

Na drugie śniadanie płatki na sucho, batony, 
bakalie i czekoladę. 

Trwają testy mające urozmaicić to jedzenie, w szczególności testy suszonej 
kiełbasy i pierożków. 
Zagadnienie Zaopatrzenie zajmie się znalezieniem najlepszego miejsca na kupno 
potrzebnych produktów i zakupienie tego, co powinniśmy kupić przed wyjazdem. 
Praca w tym zagadnieniu jeszcze się nie rozpoczęła.
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7. Program młodszy i 8. Program wędrowniczy

● Zadaniem zagadnień programowych jest 
przygotowanie zajęć na obóz odpowiednio dla 
harcerzy młodszych oraz dla wędrowników 
(i wspólnych).

● Efektem prac tej grupy są i będą też zajęcia i zbiórki 
o Hiszpanii i o obozie w trakcie roku szkolnego.

● Bardzo prawdopodobne jest, że jako osoba 
odpowiedzialna za program obozu młodszego poleci 
z nami do Hiszpanii któryś z bardzo doświadczonych 
w tej kwestii instruktorów z hufca.

● Duża część programu na obozie skautowym będzie 
oczywiście wspólna ze skautami i będzie się składać 
z zajęć, które oni nam zaproponują i zajęć, które my im 
zaproponujemy.
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9. Hiszpania

Zagadnienie Hiszpania zajmować się będzie przede wszystkim 
przygotowaniem zwiedzania oraz zajęć z kultury i historii Hiszpanii. 
Zwiedzać będziemy głównie w Barcelonie, ale też może uda się 
zobaczyć coś w Gironie, Lleidzie, Canfranc, Malgrat de Mar.

Mimo że w tym zagadnieniu jeszcze na dobre nie rozpoczęły się 
przace, już możemy przedstawić kilka zdjęć co ciekawszych 
obiektów.

Girona
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9. Hiszpania

Barcelona
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9. Hiszpania

Lleida

Canfranc

Malgrat 
de Mar
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10. Organizacja

Ubezpieczenie:
Jako ubezpieczenie każdy uczestnik wykupi sobie kartę 
Euro<26 Student Sport lub Euro<26 ZHP Sport. Karta ta oprócz 
ubezpieczenia często za granicą spełnia funkcję legitymacji szkolnej 
dając wszelkiego rodzaju zniżki (np. w hiszpańskich kolejach).

Zadaniem zagadnienia Organizacja jest badanie niezbędnych przepisów, obsługa 
uczestników obozu (w tym skontrolowanie czy wypełnili wszelkie formalności i mają 
niezbędne dokumenty) oraz inne pomniejsze czynności.

Karta Euro<26 Sport daje ubezpieczenie od:
● kosztów leczenia do wysokości 60000€,
● następst nieszczęśliwych wypadków do 
wysokości 20000€
● odpowiedzialności cywilnej do wysokości 50000€
Ubezpieczenie ważne jest na całym świecie z 
wyjątkiem Kanady i USA i zapewniane przez firmę 
Signal Iduna.

Oprócz tego karta zapewnia różne zniżki w 
całej Europie. Warto zwrócić uwagę na zniżki: 
● 10% w sklepach HiMountain,
● 5% w sklepach Horyzont,
● 5% w salonach Empik.

Aby wyorbić kartę należy zgłosić się ze 
zdjęciem w punkcie sprzedaży (najbliższy w 
BP Ochota na ul. Grójeckiej 56/58. Koszt 
karty: 85zł. Jest wiele rodzajów kart 
Euro<26. Należy zadbać o to, żeby kupiona 
była Student Sport lub ZHP Sport. Karta jest 
ważna na jeden rok.
Można zamówić kartę przez internet, płacąc 
przelewem. Wtedy karta przychodzi pocztą, 
a zdjęcie wkleja się samemu. Zamówienia 
można dokonać na http://www.euro26.pl – 
tam też można znaleźć więcej informacji o 
kartach.
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10. Organizacja

Jeśli uznamy to za konieczne doubezpieczymy się wykupując
odpowiednią polisę.
Prawdopodobne też każdy uczestnik będzie musiał sobie wyrobić 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ uprawniającej w 
całej Unii Europejskiej do takiej samej opieki zdrowotnej, jak obywatele 
odwiedzanego kraju.
Dodatkowe informację o ubezpieczeniach i karcie EKUZ podamy później.

Formalności:
Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, otrzymają Państwo do wypełnienia karty kwalifikacyjne
(niezbędne będzie badanie lekarskie) oraz regulaminy obozowe do podpisania.

Dokumenty: Mimo strefy Schengen do przebywania na terytorium obcego państwa oraz 
przy wsiadaniu na pokład samolotu potrzebne są paszporty lub dowodu osobiste. 

● paszporty kosztują 30 zł dla osób <13 lat, 70zł dla reszty
● dowody kosztują 30 zł dla wszystkich, ale mają krótszą ważność

Ubezpieczenie cd.:
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10. Organizacja

Wyrobienie paszportu:
Wyrobienie paszportu kosztuje 30zł dla osób poniżej 13 lat i 70 zł powyżej (wliczając 50% zniżki 
przysługującej uczniom).

Jak to zrobić?

Wydanie paszportu 
będzie trwało 
ok. miesiąca.

Więcej informacji na: 
http://www.mazowsze.uw.gov.pl
/news.php?id=958

Należy udać się wraz z synem na 
pl. Bankowy 3/5, wejście F od al. 
Solidarności (w przypadku 
mieszkańców Bemowa, Bielan, 
Ochoty, Włoch, Woli, Ursynowa i 
Żoliborza), opłacić opłatę w kasie i 
złożyć wszystkie potrzebne 
dokumenty (patrz ramka po lewej.)
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10. Organizacja

Wyrobienie dowodu osobistego:
Wyrobienie dowodu osobistego kosztuje 30zł zawsze, przy osobach poniżej 13 roku życia 
potrzebne jest uzasadnienie (a nie tylko zgoda) rodziców.
Należy udać się wraz z synem na al. Krakowska 
257 (w przypadku mieszkańców dzielnicy Włochy) 
lub na ul. Grójecka 17a (mieszkańcy Ochoty), 
opłacić 30zł w kasie i złożyć wszystkie potrzebne 
dokumenty (patrz ramka na dole).

Wydanie dowodu będzie trwało do miesiąca.
Więcej informacji na: 
http://www.wom.warszawa.pl/index_karta.php?adres=201&kat=9
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11.Sprzęt

Zadaniem zagadnienia Sprzęt jest skompletowanie sprzętu 
niezbędnego na obóz w tym remont sprzętu posiadanego.
Namioty: 21. WDW posiada 8 namiotów mieszkalnych 4-5 osobowych 

typu iglo i jeden namiot świetlicowy wiodącej polskiej firmy 
produkującej namioty: Marabut.
W sumie powinno się w nich pomieścić około 34 osób, co 
ma szansę zaspokoić potrzeby całego zgrupowania.

Nasze namioty mają maszty z włókna szklanego lub aluminium i są 
pokryte tkaniną RIP-STOP. Ich ogromną zaletą jest to, że rozstawiają się 
z sypialnią w środku, co powoduje, że nawet namiot rozstawiany podczas 
deszczu ma suchą sypialnię.
Namioty są w stanie przetwać ciężkie warunki (np. na Uralu), których w 
Hiszpanii się nie spodziewamy.
Co roku porządnie przygotowujemy namioty do obozu: impregnujemy, 
naprawiamy suwaki i łatamy dziury w podłodze oraz wykonujemy 
drobniejsze prace.
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11. Sprzęt

Inny sprzęt:
Na resztę sprzętu obozowego będą składały się kuchenki benzynowe wraz z 
benzyną, kociołki, patelnie, toporek, saperki, dwie gitary i śpiewniki oraz 
mnóstwo drobniejszych rzeczy.

Będziemy też mieli  dwie profesjonalnie wyposażone apteczki.



  
Hiszpania 2008

12. Finanse

Oszacowanie kosztów:

Wpłaty:

Zadaniem zagadnienia Finanse jest tworzenie na bierząco coraz dokładniejszych 
oszacowań kosztów obozu, zebranie wpłat, formalności finansowe i 
przeprowadzenie akcji zarobkowej.

                 W momencie początku zauważalnego wzrostu cen biletów lotniczych, 
będziemy zbierali pierwszą ratę wpłat na zakup biletów.
Spodziewamy się, że ten moment nastąpi na początku marca.

Przelot:
Inny transport:
Jedzenie:

Koszty pośrednie:
Ubezpieczenie:

Program i zwiedzanie:

Zapas bezpieczeństwa:

Baza skautowa:

576 PLN
310 PLN
163 PLN
  92 PLN
  40 PLN
  44 PLN
  65 PLN
110 PLN

+
 1400 PLN

-    100 PLN
 1300 PLN

Sponsoring i akcje zar.:

pesymistycznie, optymistycznie
może być zdecydowanie więcej,
realnie będzie 200PLN

Oprócz tego ze zdobytych środków 
zarezerwujemy co najmniej 2000PLN 
na dofinansowania dla najbardziej 
potrzebujących. Więc to że kogoś 
nie stać na obóz nie jest 
dostatecznym powodem, żeby nie 
pojechać!
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Podsumowanie - informacje

Obóz odbędzie się mniej więcej w terminie 15-31.07.
Lecimy najprawdopodobnie liniami Ryanair z Poznania lub Wrocławia do Girony, 
a po Hiszpanii w większości poruszamy się pociągami.
Obóz skautowy i pewnie wędrówki pirenejskie odbędą się w Aragonii w okolicach 
miejscowości Villanúa
Będziemy najprawdopodobniej współpracować z drużyną ,,La Salle'' z Saragossy.

● Zgłosić się wypełniając formularz zgłoszeniowy, najlepiej teraz, ewentualnie do końca 
stycznia, w uzasadnionych przpadkach do momentu zakupu biletów (prawdopodobnie 
początek marca).

Co mają zrobić uczestnicy i rodzice?

● Wpłacić pierwszą ratę (gdy pojawią się informacje ile i jak) – początek marca
● Wyrobić paszport, jeśli się go nie ma.
● Wypełniając PIT pamiętać o 1% podatku na rzecz drużyny, zachęcić do przekazanie 1% 
podatku rodzinę i znajomych.
● Jeśli ma się kontakt, który może ułatwić nam zorganizowanie akcji zarobkowej, bardzo 
proszę o zgłoszenie tego.

● Niektórzy uczestnicy (wiedzą oni o tym) muszą zasłużyć jeszcze na obóz.
● Po zgłoszeniu uzupełnić kartę kwalifikacyjną i podpisać regulamin.

● Jeśli ostatecznie tak zdecyduje ,,organizacja'', wyrobić karty EKUZ i Euro<26 Sport
● Zgłosić brakujący ekwipunek – może uda nam się załatwić na niektóre rzeczy zniżki.

● Przybyć na kolejne spotkanie organizacyjne (prawdopodobnie w marcu).
● W razie wątpliwości konaktować się z Michałem Korchem, 
 tel. 693117294, gg: 3899946, m_korch@staszic.waw.pl
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Podsumowanie, cd.

● Obóz do Hiszpanii będzie fascynującą, fajną 
i rozwijającą przygodą dla harcerzy (od podróży 
samolotem i górskich wędrówek po bezpośredni 

kontakt z hiszpańskimi rówieśnikami)
● Jest zorganizowany w sposób bezpieczny 

i rzetelny, co wynika z dłuższego doświadczenia 
organizacji obozów zagranicznych i sprawności 
21. WDW i co można zobaczyć na podstawie 

poczynionych już działań. Przygotowania toczą 
się sprawnie.

● Serdecznie zachęcamy do umożliwienia 
harcerzom udziału w obozie i jak 

najszybszych zapisów!


