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Szanowni Państwo!
Jak zawsze chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Wam w imieniu
całej społeczności instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego za zaufanie,
którym nas obdarzyliście, pozwalając dzieciom na aktywną działalność w
drużynach, do których należą. Daliście im dzięki temu szansę na przeżycie
fantastycznej przygody, ale również na zdobywanie nowych umiejętności,
doświadczeń oraz kolekcjonowanie wspomnień, które zaprocentują w dorosłym
życiu. Państwa dzieci mają szansę szlifować harcerskie techniki przez cały rok
podczas zbiórek harcerskich, zlotów, gier oraz innych form aktywności
proponowanych przez nas, jako Hufiec „Podlasie”.
W związku ze zbliżającymi się wakacjami, a tym samym w związku ze
zbliżającą się Harcerską Akcją Letnią, chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci do
wspólnego podsumowania naszej harcerskiej pracy. Jak co roku, Hufiec „Podlasie”
organizuje obóz harcerski, będący dwutygodniowym oderwaniem się od
codzienności. W tym roku, w dniach 9-22 lipca, postanowiliśmy wyruszyć w
doskonale nam już znanym kierunku malowniczych Mazur, nad jezioro Kierwik.
Tematyka tegorocznego obozu zostanie osadzona w Mieście Szpiegów! Wraz z
Państwa dziećmi będziemy mieli szansę rozwiązać niejedną kryminalną zagadkę,
spotkać się z Sherlockiem Holmes’em i doktorem Watsonem, a być może
przeniesiemy się w czasie i odwrócimy bieg historii! Jednocześnie będziemy
szlifować umiejętności, które Państwa dzieci z pewnością posiadły w trakcie
całorocznej pracy w drużynie - techniki harcerskie z zakresu pionierki, pierwszej
pomocy, topografii i innych.

Podczas obozu opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować instruktorzy Hufca
„Podlasie”, którzy zdobyli już doświadczenie w pracy z dziećmi, dzięki
prowadzeniu drużyn oraz organizacji przedsięwzięć programowych w naszym
środowisku. Każda z osób jest odpowiednio przygotowana oraz przeszkolona do
pełnienia swojej funkcji. Podczas obozu o bezpieczeństwo Państwa dzieci będą
dbać także służby medyczne. Lokalizacja również jest nieprzypadkowa, ponieważ
baza, do której się wybieramy, należy do zaprzyjaźnionego Hufca Ostrołęka, który
od lat prowadzi tam własne przedsięwzięcia programowe, ku ogromnej uciesze
tamtejszych harcerzy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obozu zapraszamy na stronę
naszego

hufca

www.siedlce.zhp.pl

lub

o

kontakt

pod

adresem

e-mail

magdalena.szczerbaciuk@zhp.net.pl . Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania i wyrażamy głęboką nadzieję na przeżycie wspólnej przygody z
Państwa pociechami!

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

