
“ Kapelusz SKAUTA”
Zapraszamy do udziału w programie:

Nasi obozowicze wyjeżdżają z nami niejednokrotnie 
przez kilka lat z rzędu, to z myślą o nich stworzyliśmy 
ten program. Zawiera on elementy skautingu i 
surwiwalu. Celem jest rozbudzenie zainteresowań, 
zachęcenie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 
Uczestnicząc w kolejnych edycjach obozów, dzieci będą 
zdobywały kolejne stopnie wtajemniczenia i sprawności.



Nad realizacją programu czuwać
będzie kierownik pedagogiczny
obozu Jarosław Gajek. 

Przyrzeczenie skautowskie: 
1. Godność skauta polega na tym, że można mu zaufać.
2. Skaut jest lojalny wobec rodziców,
3. Obowiązkiem skauta jest bycie pożytecznym i

niesienie pomocy bliźnim,
5. Skaut jest rycerski,
6. Skaut jest przyjacielem zwierząt,
7. Skaut jest posłuszny rodzicom i przełożonym,
8. Skaut śmieje się  w każdej ciężkiej przygodzie,
9. Skaut jest oszczędny.

10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i czynie.

Uczestnicy programu zostaną podzieleni na zastępy,
które będą tworzyć drużynę skautowską” CHWAT”.
Słowo “chwat” jest złożone z pierwszych liter
 następujących cech charakteru:
     C - cnota,
           H - hart,

W - wola,
A - altruizm,

T - tężyzna.



Na program składa się 6 zajęć dziennie, podzielonych 
na różne bloki tematyczne.

1. Zapoznanie się z terenem i obiektami:
a. topografia (mapa) + (szkic terenu),
b. obliczanie odległości (par kroki).

2. Wyznaczanie azymutu:
a. zadania terenowe,
b. gry terenowe.

3. Biwakowanie:
a. wybór miejsca,
b. zakładanie obozu,
c. noc w namiocie,
d. służby wartownicze.



4. Taktyka:
a. wywiadowca,
b. zabezpieczenie obozu.

5. Zdobywanie sprawności i odznak, poprzez
aktywny udział w zajęciach.

Sprawności zdobywane na obozie:

Dysponujemy własnym sprzętem:
posiadamy 3 rodzaje łuków - łącznie 20 sztuk,
8 stanowisk łuczniczych oraz sprzęt pomocniczy.
Strzelnica jest zadaszona,
na wypadek deszczu lub słońca.

łucznik



sobieradek obozowy







    strzelec  wyborowy

1. Poznał zasady działania wiatrówki, zasady
bezpieczeństwa na strzelnicy.

2. Zaliczył test strzelecki.



Dyskoteka i Ognisko.
Na każdym porządnym obozie nie może zabraknąć tych imprez.  
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