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EUROCAMP 2016 

 

Temat: «Królestwo już, ale jeszcze nie!» 

 

Termin: 31.07.2016 – 05.08.2016 (od niedzieli do piątku) 

 

Opłata: 650 zł (dla osób zarejestrowanych w pre rejestracji) 

 

Miejsce: Wrocław 

 

Szczegółowe informacje na stronie Royal Rangers Eurocamp: 

www.royalrangerseurocamp.net 
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KOMENDA OBOZU 

 

Jean-Paul Maroni (FR) – Koordynator Obozu 

Jan Zając (PL) – Komendant Obozu 

Przemysław Janiszewski (PL) – Zastępca Komendanta 

Obozu 

Stephan Hörtig (CH) – Koordynator Programu Duchowego 

Angelika Dengler (DE) 

Daniel Bergfors (SE) 

Edyta Zając (PL) 

Markus Hediger (CH) 

Nelson Hogg (UK) 

 

 

 
 

 

Kontakt 

info@royalrangerseurocamp.net 

kwatera@royalrangers.pl

mailto:info@royalrangerseurocamp.net
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Drodzy liderzy Royal Rangers, 

Po raz kolejny zbliża się wielkimi krokami bardzo ważny moment w życiu 

Rangerowej rodziny – Eurocamp 2016. Planowanie i organizacja trwają już dwa 

lata, choć teraz wszystko to nabiera rozpędu. Zaagnażowanych zostaje coraz 

więcej osób, od liderów w krajach i okręgach, po chłopców i dziewczęta w 

poszczególnych zastępach. Praca każdego wpłynie na ostateczny kształt i 

przebieg obozu. 

Jestem przekonany, że nasz temat „Królestwo już, ale jeszcze nie”, 

intryguje wielu. Oczywiście będzie on rozwijany i tłumaczony w czasie obozu i 

wierzymy, że Duch Święty będzie używał tego by ewangelizować, wyposażać i 

uzdalniać naszych skautów. 

Pamiętam mój pierwszy duży obóz w 1990 roku, Międzynarodowa 

Camporama w USA. Wzięły w niej udział delegacje z całego Świata, a moim 

przywilejem było przewodzić grupie z Wielkiej Brytanii, w sumie 25 osobom 

(skauci i liderzy). Mam również w pamięci 5000 Rangerów uwielbiających Pana, 

służących sobie nawzajem i mającym wspaniały czas razem. Młodzi chłopcy 

modlący się o drugich i przyjmujący chrzest w Duchu Świętym, teraz ze swoimi 

rodzinami służą w róznych miejscach. Pamiętam jak modliłem się do Pana, by 

pobłogosławił nas czymś takim w Europie. W Le Havre, w wielkim namiocie, Pan 

przypomniał mi moją modlitwę! Nie mogłem zatrzymać łez radości. Będziemy 

mogli zobaczyć to znowu we Wrocławiu. Wierzę, że nie możemy zlekceważyć 

wpływu, jaki ten wielki obóz będzie miał na życie chłopców, dziewczynek i liderów 

oraz tego co Bóg chce tam zrobić. 

Eurocamp Team i Royal Rangers Polska pracują bardzo ciężko, stawiając 

czoła wyzwaniom które się wiążą z organizacją obozu. Jestem pewien że 

wspominacie ich w swoich modlitwach, by wypełnili swoje zadania i osiągnęli 

cele, by ewangelizować, wyposażać i uzdalniać młodych ludzi, mężczyzn i 

kobiety. 

Przygotujmy się i bądźmy GOTOWI na błogosławiony obóz i duchowy 

impuls w naszym życiu, w naszej Rangerowej rodzinie. 

 

Miejcie wspaniały Eurocamp, 

 

Nelson Hogg 

Komendant Royal Rangers Europa 
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TERMINY I TEREN OBOZU 

 

1. Terminy 

- Przyjazd delegacji: 29.07.2016 (najwcześniej 15:00) 

- Ogólny program obozowy: 31.07 - 05.08.2016 

- Wyjazd delegacji: 06.08.2016 (najpóźniej 16:00) 

 

2. Teren Obozu 

a. Wskazówki 

Obóz będzie ulokowany tuż za granicą Wrocławia, na terenie 

poligonu Raków należącego do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Gen. 

Tadeusza Kościuszko. 

Wjazd na obozowisko jest usytuowane 8 km od autostradowej 

obwodnicy Wrocławia. 

Dojazd: z drogi A8 - S5 – należy zjechać zjazdem  Wroclaw Północ – na 

krajową drogę Nr 5 (na Psary) – w Psarach skręcamy w prawo w 

ulicę Parkową, następnie w lewo w ulicę Główną. 

Współrzędne GPS wjazdu na obóz: 51.198960, 17.082046. 
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b. Lokalizacja 

Teren obozu jest częścią starej płyty lotniska wojskowego o 

powierzchni około 30 hektarów. Łąki są płaskie i mają twarde 

podłoże. 

Drogi dojazdowe są asfaltowe. Parkingi o betonowym podłożu dla 

autokarów, ciężarówek i samochodów osobowych są zlokalizowane 

na terenie obozowiska. Teren obozu będzie zamknięty i strzeżony.  

c. Miejsce dla delegacji (Podział i Wielkość) 

Komenda Obozu podzieli teren i ustali lokalizację dla każdej 

delegacji po otrzymaniu wszystkich formularzy rejestracyjnych. 

Aktualnie, planujemy przeznaczyć 20m2 powierzchni na osobę, więc 

będzie wystarczająco dużo miejsca, aby zbudować kafejki, 

warsztaty, miejsca spotkań, namioty gastronomiczne czy specjalne 

budynki delegacji. Mile widziane będzie zbudowanie bram 

wejściowych przy głównych drogach obozowych. 

 

REJESTRACJA - PRZEWODNIK 

 

1. Wiek uczestników 

Rangerzy, którzy uczestniczą w EUROCAMP 2016 powinni być 

urodzeni w 2007 roku lub wcześniej.  

Szczepy mogą wziąć młodsze dzieci pod warunkiem zapewnienia im 

opieki na obozie.  

 

2. Liderzy Royal Rangers 

Liderzy Royal Rangers muszą mieć ukończone 18 lat w chwili 

rozpoczęcia obozu. W przeciwnym razie osoba młodsza nie jest 

liderem, lecz uczestnikiem. 

 

3. Krewni 

Małżonkowie i dzieci liderów Royal Rangers są mile widziani. 

Członkowie rodzin mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach 

obozu oprócz oficjalnych zawodów i rywalizacji skautów. 

Dzieciom w wieku poniżej 9 lat musi towarzyszyć ich rodzic lub 

opiekun w trakcie całego obozu. 

 

4. Rejestracja uczestników 

Uczestnicy oraz liderzy będą zgrupowani w delegacje. Poniżej 

zestawiono grupy szczepów tworzących delegacje: 



 

 

7  

 

1 - WROCŁAW + Oleśnica, Legnica, Świdnica, Siechnice, Opole; 

2 – PÓŁNOC: Gdańsk, Gdynia, Koszalin, Szczecin, Grudziądz, 

Toruń; 

3 - POZNAŃ + Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp.; 

4 – WARSZAWA + Mińsk Maz., Radomsko, Zelów, Gołdap, Ełk, 

Kętrzyn; 

5 – WSCHÓD: Rzeszów, Przemyśl, Wola Piotrowa, Terespol, 

Starachowice; 

6 – POŁUDNIE: okręg opolski, okręg śląski, okręg małopolski. 

 

Rejestracją uczestników w bazie Eurocampu zajmują się 

komendanci delegacji. Ich zadaniem jest zebrać formularze 

rejestracyjne od członków swoich delegacji i wprowadzić ich dane 

do systemu na stronie royalrangerseurocamp2016.net. 

 

Uczestnicy oraz liderzy pobierają formularze rejestracyjne, 

wypełniają je i przesyłają komendantowi delegacji. 

 

Formularz będzie do pobrania na informacyjne stronie internetowej 

dla polskich delegacji (aktywacja na przełomie września i 

października – wcześniej roześlemy mailem do komendantów 

delegacji).  

 

Na stronie internetowej trzeba będzie również wypełnić formularz 

on-line na potrzeby polskich delegacji. 

 

Formularz rejestracji Eurocampu należy przesłać 
komendantom delegacji najpóźniej 

do 20-ego października! 
 

Rekomendujemy tę datę, ponieważ komendanci muszą mieć czas 

na wprowadzenie danych do systemu przed 15 listopada, aby 

uczestnicy zapłacili najniższą stawkę. Zapisy po 15.11 

powodują wzrost ceny. 

 

Komendanci delegacji są zobowiązani do 
skompletowania i przechowywania formularzy podczas 

całego obozu. 
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5. Rejestracja delegacji 

Każdy komendant delegacji otrzyma konto do panelu rejestracji on-

line przed 01.09.2015.  

Wszystkie istotne dane delegacji (osoby odpowiedzialne, 

przygotowane warsztaty, pokazy talentów, rejestracja zespołów do 

zawodów, tłumaczenia, zakupy drewna, dodatkowych posiłków, 

itp…) będą możliwe do zarejestrowania w panelu on-line. 

Indywidualne dane osobowe każdego uczestnika powinny zostać 

wprowadzone do bazy przed 31.03.2016! Dane wszystkich 

zarejestrowanych osób będą dostępne i modyfikowane do 

31.05.2016. 

 

Terminy: 

 

do 15.11.2015r. 

• Pre-rejestracja liczby uczestników 

Tylko uczestnicy zadeklarowani przed 15.11.2015r. wpłacą obniżoną 

kwotę za obóz: 650 zł.  

 

do 15.12.2015r. 

• Zapłata zaliczki 

Opłaty za obóz należy wpłacać na konto: 

Royal Rangers Polska 

ul. Jagodowa 33, 53-007 Wrocław 

17 1140 1140 0000 5075 1700 1006 

 

Zaliczka wynosi 250 zł za każdą zarejestrowaną osobę.  

Uwaga: zaliczka jest bezzwrotna.  

 

do 31.03.2016r. 

• Rejestracja uczestników 

Uczestnicy zarejestrowani przed 31.03.2016r. wpłacą normalną 

kwotę za obóz: 750 zł.  

Opłatę za obóz i opłaty dodatkowe powinno się wpłacić najpóźniej 

do dnia 30.04.2016r. 

 

do 31.05.2016r. 

• Rejestracja szczegółowa uczestników i delegacji 
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• Raport o dietach uczestników 

• Raport o autach na parkingu obozowym 

• Raport o autach na parkingu obozowym 

• Raport o osobie odpowiedzialnej za 1 pomoc delegacji 

• Raport o osobie odpowiedzialnej za straż delegacji 

• Raport o warsztatach i cafeteriach delegacji 

• Raport o zgłoszonych drużynach do zawodów 

• Liczba potrzebnych słuchawek do tłumaczenia 

 

6. Późna rejestracja 

Istnieje możliwość rejestracji osób po 31.03.2016r. 

W takim przypadku opłata za obóz wynosi 950 zł. 

Osobom zarejestrowanym po 31.03.2015r. nie gwarantujemy koszulki 

obozowej i podręcznika obozowego. 

Płatność za późną rejestrację musi nastąpić do 30.06.2016r.  

 

Rejestracja on-line zostanie zamknięta 30.05.2016r. Po upływie 

tego terminu, rejestracja będzie odbywać się bezpośrednio na 

obozie w biurze obozowym. Opłatę za obóz będzie można uiścić 

przed rozpoczęciem obozu tylko w gotówce (euro) płatnej w biurze 

obozu i będzie wynosić 250 €. 

  

7. Opłata za obóz (przegląd) 

 

 Pre-

Rejestracja 

przed 

15.11.2015 

Rejestracja 

przed 

31.03.2016 

Późna 

Rejestracj

a przed 

31.05.20

16 

Bardzo 

Późna 

Rejestracja 

przed 

31.07.201

6 
Uczestnicy 

skauci i 
l iderzy  

650 zł 750 zł 950 zł 250€ 

Członkowie 

rodzin 6-8 lat 450 zł 500 zł 550 zł 150€ 

Członkowie 

rodzin 05 lat Bezpłatnie 

 

 

W cenie opłaty za obóz jest: 



 

 

10  

• Noclegi 

• Posiłki 

• Uczestnictwo w programie (włączając warsztaty) 

• T-shirt 

• Naszywka 

• Podręcznik obozowy 

• 1 belka 3,5 m. długości 

• Ubezpieczenie NW 

 

8. Zniżki rodzinne 

Rodzeństwa w wieku 6 do 17 lat mają zniżkę, która będzie 

wpisywana przy rejestracji on-line: 

1 osoba – pełna płatność 

2 osoba – ulga 40 zł 

3 osoba – ulga 80 zł 

4 osoba i każda dodatkowa – 120 zł 

 

9. Obóz rodzinny 

Przyczepy kempingowe i kampery są dozwolone. Obóz rodzinny dla 

rodzin z przyczepami i kamperami będzie zlokalizowany w jednym 

miejscu. Nie wolno przemieszczać się po terenie obozu przyczepami 

i kamperami poza wyznaczonym miejscem. 

Dostęp do prądu będzie prawdopodobnie możliwy. Informacji na ten 

temat można otrzymać pod adresem: kwatera@royalrangers.pl 

 

10. Zastępy 

Rekomendujemy zastępy 8 osobowe z jednym liderem. Zastęp, 

którym opiekuje się 1 lider  nie może przekraczać 12 osób. 

 

ŻYCIE OBOZOWE 

1. Język obozowy 

Oficjalnym językiem obozowym będzie język angielski. 

2. Podobozy 

Obóz będzie się składał z 9 podobozów. Maksymalna ilość 

uczestników na podobozie to 900 osób. 

3. Zasady i przepisy 

a. Wyżywienie 
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Żywność będzie serwowana w zestawach na 10, 20 lub 50 osób w 

namiotach dystrybucyjnych – jeden na podobóz – do przeniesienia na 

teren delegacji. Posiłki będą spożywane na terenach delegacji. 

Godziny posiłków: 

- Śniadanie 08:00 (wydawanie 07:30) 

- Obiad 13:30 (wydawanie 13:00) 

- Kolacja 18:00 (wydawanie 17:30) 

Będą dostępne diety: bezglutenowa, bezmleczna, wegetarianska i 

bez produktów uczulających. Posiłki dietetyczne będą serwowane w 

opakowaniach pojedynczych i wydawane w punktach 

dystrybucyjnych. 

Delegacje powinny być przygotowane do gotowania mleka lub 

ciepłej wody na herbatę i kawę. 

b. Mycie naczyń 

Posiłki będę wydawane na naczyniach jednorazowych. Szczepy myją 

garnki na własnych podobozach.  

Prysznice i umywalki nie mogą być używane do mycia naczyń. 

Brudną wodę należy wylewać do specjalnych pojemników. 

 

4. Woda 

Woda pitna będzie rozdawana w namiotach dystrybucyjnych. Woda 

użytkowa będzie do pobrania w strefach sanitarnych. Szczepy 

muszą ją przenosić na swoje podobozy. Rekomendujemy do 

przewozu wody kanistry i wózki. 

 

5. Prąd 

Na podobozach nie będzie prądu. Jest możliwość używania 

generatorów przez szczepy, ale tylko w czasie kafejek i warsztatów. 

 

6. Telefony 

Tylko komendanci są upoważnieni do ładowania telefonów 

komórkowych w biurze obozu. 

 

7. Sanitariaty 

Na terenie obou znajdują się dostępne dla każdego umywalki, 

prysznice i toalety. Zabrania się wychodzenia poza obóz celem 

załatwienia potrzeb fizjologicznych. 

 

8. Parkingi 

Na terenie obozu znajduje się parking dla wszystkich aut. Parking 
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będzie strzeżony. 

Dopuszcza się możliwość wjazdu autami na teren obozu w czasie 

przedobozowym (do 31.07.2016 - do godz. 18:00) i poobozowym 

(od 05.08.2016 od godz. 07:00). 

Parking obozowy nie może być używany przez przyczepy 

campingowe i kampery. Nie wolno przebywać w autach na parkingu. 

 

9. Ogniska 

Na terenie obozu można palić ogniska. Nie wolno pozostawiać ognisk 

bez nadzoru. 

 

10. Zwierzęta 

Zabrania się przebywania zwierząt na terenie obozu z wyłączeniem 

psów przewodników. 

 

MATERIAŁY OBOZOWE 

 

1. Drewno 

Na każdego uczestnika jest przewidziany drąg na budowle obozowe 

o długości 3,5 m. 

Dodatkowe drewno o długości 3,5 m, 5m, 8 m oraz drewno opałowe 

i pieńki można zamówić odpłatnie w trakcie rejestracji online. 

 

DREWNO CENA 

Drąg świerkowy: 3,5 m 

9 -12 cm średnicy 
7 zł / szt 

Drąg świerkowy: 5 m 

9 -15 cm średnicy 
10 zł / szt 

Drąg świerkowy: 8 m  

15 - 20 cm średnicy 
20 zł / szt 

Drewno opałowe - świerk 100 zł / m3 

Pieniek średnica 40 cm, 

wysokość 50 cm 
20 zł / szt 
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2. Narzędzia 

Każdy szczep jest odpowiedzialny za przywiezienie ze sobą narzędzi 

do budowy obozowiska. Siekiery i piły nie mogą być wynoszone 

poza własne obozowisko. Narzędziami nie wolno posługiwać się po 

zmroku. 

 

3. Wypożyczalnia ławostołów 

Zamówienia na ławostoły będą przyjmowane podczas rejestracji on 

line. Koszt wypożyczenia jednego zestawu - stół i 2 ławki – 40 zł. 

 

OBIEKTY OBOZOWE 

 

1. Biuro Obozowe 

Każda delegacja otrzyma w biurze obozowym: 

- Identyfikatory, T-shirty, naszywki, książki obozowe 

- Mapkę lokalizacji terenu delegacji 

W razie pytań, problemów, potzrzeb – można zwrócić się o pomoc 

do biura. 

Godziny otwarcia: przed obozem: 15:00 – 23:00 Piątek, 

07:00 – 23:00 Sobota, 

07:00 – 18:00 Niedziela, 

w trakcie obozu:08:00 – 18:00, 

po obozie: 07:00 - 19:00 

 

a. Centralny Numer Teleoniczny 

Centralny Numer Telefonu będzie dostępny w trakcie całego czasu 

obozowego dla liderów. 

Komendanci szczepów i delegacji powinni mieć pewność, że rodzice 

mają dostęp telefoniczny do liderów na obozie.  

 

b. Wymiana walut 

Podczas obozu walutami akceptowanymi będzie euro i pln. Na 

obozie nie będzie punktów wymiany walut.  

 

c. Punkt Rzeczy Znalezionych 

Rzezczy znalezione należy oddawać do Biura Rzeczy Znalezionych 

które będzie w Biurze Obozu. Organizator nie odpowiada za rzeczy 

zgubione. 
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2. Kioski 

Na terenie obozu będą Namioty - Kioski, w których będą 

sprzedawane: napoje, lody, ciastka, owoce, kawa i herbata. 

 

3. Strefa Zakupów 

To strefa, w której każda delegacja może sprzedawać swoje 

produkty z wyłączeniem mundurów. Logo Royal Rangers może być na 

nich używane. Tylko Organizator Eurocampu ma prawo sprzedawać 

produkty z napisem Eurocamp 2016, specjalne obozowe koszulki i 

naszywki (tak długo jak będą dostępne). 

 

4. Pierwsza Pomoc 

a. Zasady Pierwszej Pomocy 

Małe skaleczenia i urazy są zaopatrywane na terenie delegacji. 

Cięższe urazy są zaopatrywane przez ratowników medycznych w 

Centralnym Punkcie Pierwszej Pomocy. 

Choroby i ciężkie wypadki leczą lekarze w Centralnym Punkcie 

Pierwszej Pomocy. Jeśli jest potrzeba osoby ciężko chore są 

hospitalizowane. 

Do Centralnego Punktu Pierwszej Pomocy osoba chora przychodzi z 

liderem i formularzem Zgłoszeniowym. 

 

b. Centralny Punkt Medyczny 

Na Eurocampie będzie otwarty przez całą dobę punkt medyczny z 

lekarzem, ratownikiem medycznym i karetką ratunkową.  

W ciągu dnia będą dwa zespoły medyczne nie licząc wolontariuszy – 

ratownikow medycznych na podobozach i w szczepach. 

 

c. Pierwsza Pomoc na podobozach i w delegacjach 

Każda delegacja powinna mieć lidera odpowiedzialnego za pierwszą 

pomoc, który będzie odpowiedzialny za opatrywanie drobnych 

skaleczeń i ran. Wszystkie cięższe urazy oraz diagnostyka chorób 

będzie się odbywała w Centralnym Punkcie Medycznym. 

 

5. Straż Obozowa 

Teren obozu będzie strzeżony przez 24 godziny na dobę. Na podobozach i 

na terenie delegacji będą wystawiane warty. 

Każda delegacja musi oddelegować osoby pow. 18 lat mówiące w jęz. 

Angielskim, do wart. 

Każda delegacja musi mieć swojego koordynatora wart. 
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6. Scena 

Talenty będzie można przedstawiać na małej scenie na terenie 

obozu.  

 

7. Tłumaczenie 

Główne spotkania będą tłumaczone z języka angielskiego na 

pozostałe. Na scenie na język niemiecki i w tym samym czasie na 

pozostałe języki poprzez system odbiorników słuchawkowych.  

 

8. Informacje 

Podstawowe informacje są zawarte w Campbooku. 

Informacje o zmianach będą przekazywane na porannych 

spotkaniach liderów. 

Tablice informacyjne będą zlokalizowane obok namiotu głównego 

oraz biura obozowego. 

W nagłych przypadkach informacje będą przekazywane telefonicznie 

do szefów delegeacji. 

 

GOŚCIE 

 

1. Odwiedziny (Dzień Otwarty) 

Dzień odwiedzin: Środa 03.05.2016 w godzinach 10:00 – 18:00. 

Opłata za wstęp: 20 zł (w cenę nie wlicza się wyżywienia). 

Odwiedzający mają obowiązek zarejestrować się w Biurze 

Obozowym. Po rejestracji otrzymają wejściówkę „VISITOR”, którą 

trzeba będzie zwrócić przed opuszczeniem obozowiska. 

 

PROGRAM 

 

1. Ramowy plan dnia 

 

Spotkanie, modlitwa i uwielbienie Eurocampteam’u, 

Eurocampstaff’u, liderów delegacji i liderów którzy 

są chętni i mogą dołączyć. 

7:00-8:00 

Leadermeeting 
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Pobierzcie z namiotu dystrybucyjnego na waszym 

podoobozie zestawy śniadaniowe (pakowane po 10, 

20 i 50 sztuk).  

Jeżeli nie koszystacie z jednorazowaych naczyń, 

zadbajcie o umycie menażek w co najmniej ciepłej 

wodzie. 

 

 

8:00-9:00 

Śniadanie 

Przeznaczcie ten czas na wspólną modlitwę, 

uwielbienie i dzielenie się Słowem. Zachęcamy Was 

do rozważań z programu obozowego. 

 

 

9:30-10:30 

Spotkania  

biblijne na 

podobozach 

Obozowicze mają możliwość rozejścia się po obozie i 

spotkania z innymi delegacjami: wspólnych gier i 

zabaw, poznania nowych osób, zapozniania z 

workshopami, wymiany naszywek, chust i zbierania 

okolicznościowych pieczęci. 

W poniedziałek 01.08 o tej porze będzie czas wolny, 

ale od wtorku do czwartku prosimy by pieczęcie, 

workshopy oraz inne propozycje delegacji były 

gotowe do pokazania. 

11:00-12:00 

Odwiedziny 

delegacji 

Pobierzcie z namiotu dystrybucyjnego na waszym 

podoobozie zestawy lunchowe (pakowane po 10, 20 

i 50 sztuk).  

Jeżeli nie koszystacie z jednorazowaych naczyń, 

zadbajcie o umycie menażek w co najmniej ciepłej 

wodzie. 

 

12:30-14:00 

Lunch 

Wystawiacie swoje propozycje w przestrzeni 

aktywności. Postrajcie się, by przygotowane 

atrakcje wskazywały na wasz kraj, poprzez rózne 

akcenty i motywy np. w dekoracjach. 

Postarajcie się oznakowanie waszych stoisk. 

Zachęcamy was do przygotowania workshopów, 

stanowisk z pieczątkami, kafejek (działających 

głównie wieczorem).   

14:00-17:00 

Strefy 

aktywności na 

podoobozach 

delegacji 
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Upewnijcie się, że wasi skauci mają możliwość 

udziału w różnorodnych warsztatach (opisy i 

lokalizacja w informatorze obozowym) lub 

odkrywania dyscyplin sportowych w których do tej 

pory mogli nigdy nie brać udziału.  

Istnieje możliwość, by na małej scenie (nieopodal 

namiotu głównego) zaprezentować swoje talenty. 

W namiocie handlowym, będzie możliwość 

sprzedawać i kupować produkty z róznych krajów 

oraz kupować dedykowane Eurocampowe produkty.  

14:00-17:00 

Strefy 

aktywności na 

podoobozach 

delegacji 

Pobierzcie z namiotu dystrybucyjnego na waszym 

podoobozie zestawy kolacyjne (pakowane po 10, 20 

i 50 sztuk).  

Jeżeli nie koszystacie z jednorazowaych naczyń, 

zadbajcie o umycie menażek w co najmniej ciepłej 

wodzie. 

 

18:00 

Kolacja 

 Otwarcie namiotu na wieczorną społeczność 19:30 

Otwarcie 
namiotu 

Najważniejsza część dnia – wieczorna społczeność – 

gdzie uwielbiamy, słuchamy i zdobywamy inspirację 

do życia z Bogiem. Społeczność będzie 

przygotowana głównie dla Rangerów. 

Prosimy o gotowość do pomocy w modlitwie i 

rozmowach jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

20:00-21:30 

Wieczorna 

społeczność 

Bądźcie gotowi, by po społeczności pójść do kafejek. 

Upewnijcie się, że wasi skauci będą mieli możliwość 

przejść po różnych kafejkach róznych delegacji.  

Przygotujcie kafejki nawiązując do narodowych 

tradycji, motywów, kultury. Niech kafejki mają 

przyjemny klimat sprzyjający spotkaniom oraz 

nawiązywaniu relacji. 

Rekomendujemy, by Rangerzy poniżej 14. roku 

życia o godzinie 23:00 szli już spać. 

Od 0:30 do 7:00 obowiązuje cisza nocna. 

22:15-0:00 

Kafejki na 

podobozach 

delegacji 

 

0:00 

Gaszenie 
świateł 
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HARMONOGRAM - RR EUROCAMP POLSKA 2016  

    Niedziela 31 Poniedziałek 1 Wtorek 2 Środa 3 Czwartek 4 Piątek 5 Sobota 6 

Poranek 

Piątek 29 
Przybycie 
delegacji i 
kwaterka                  

Nie wcześniej 
niż 15:00 

Przybycie 
delegacji i 
kwaterka 

Spotkanie liderów 7:00   

Wyjazd 
delegacji  
Kwaterka 

Śniadanie 
8:00 

Śniadanie 
8:00 

Śniadanie 
8:00 

Śniadanie 
8:00 

Śniadanie 
8:00 

Czas wolny 

Spotkanie 
biblijne  

09:30-10:30 

Spotkanie 
biblijne  

09:30-10:30 

Spotkanie 
biblijne  

09:30-10:30 

Kwaterka 

   

Wizyty na 
podobozach 
11:00-12:00 

Wizyty na 
podobozach 
11:00-12:00 

Wizyty na 
podobozach 
11:00-12:00 

Lunch Lunch 13:30 Lunch 13:30 Lunch 13:30 Lunch 13:30 

Pierwsze 
wyjazdy 
delegacji 

    

Popołudnie 

14:00-17:00 
Strefa 

aktywności  
Workshopy  

Pokazy 
talentów 

14:00-17:00 
Strefa 

aktywności  
Workshopy  

Pokazy 
talentów 

14:00-17:00 
Strefa 

aktywności  
Workshopy  

Pokazy 
talentów 

14:00-17:00 
Strefa 

aktywności  
Workshopy  

Pokazy 
talentów 

Sobota 30  
Przybycie 
delegacji i 
kwaterka 

  

Noc 

Kolacja 18:00 Kolacja 18:00 Kolacja 18:00 Kolacja 18:00 Kolacja 18:00 

Ostatnie 
wyjazdy 
delegacji 
Kwaterka 

Oficjalne 
otwarcie 20:00 

– 21:30 

Wieczorna 
społeczność 

20:00 – 21:30 

Wieczorna 
społeczność 

20:00 – 21:30 

Wieczorna 
społeczność 

20:00 – 21:30 

Społeczność i 
zakończenie 

20:30 – 22:00 

22:15-00:00 Kafejki na podobozach Uczestnicy do 14 lat: cisza nocna od 23:00 
  

00:00 gasną światła na podobozach 
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AKTYWNOŚCI 

 

1. Przestrzeń aktywności 

Każda delegacja będzie wystawiać dla uczestników swoją ofertę 

warsztatów, kafejek z przestrzenią do spotkań oraz pieczątki 

okolicznościowej. Przy głównych drogach na terenie podobozu 

będzie można ustawić swoje stoiska i namioty.  

 

Godziny otwarcia: 

Niedziela: 22:15-00:00 (kafejka) 

Poniedziałek    14:00-17:00 (workshopy) and 22:15-00:00 (kafejka) 

Wtorek:         14:00-17:00 (workshopy) and 22:15-00:00 (kafejka) 

Środa:          14:00-17:00 (workshopy) and 22:15-00:00 (kafejka) 

Czwartek:        14:00-17:00 (workshopy) and 22:15-00:00 (kafejka) 

 

Workshopy: 

Ostateczny termin rejestracji workshopów: 31.05.2016r. 

Workshopy będą jedną z najważniejszych części obozowego życia. 

Planujemy  ponad 100 różnych workshopów. Większość z nich 

będzie się odbywała na podobozach delegacji. Przygotowana 

zostanie mapka z oznaczniem lokalizacji workshopów. Udział w 

workshopach będzie bezpłatny dla wszystkich uczestników obozu. 

 

Workshopy nie powinne być krótsze niż 15 minut, ale nie dłuższe 

niż 60. 

Niezbędne do rejestracji workshopu są: 

• Na ile potrzebny i jaki stopień znajomości języka 

• Wiek 

• Niezbędna/dopuszczlana liczba uczestników  

 

Przykłady: rękodzieło, malowanie, malowanie twarzy, 

wspinaczka, itd.. Nie ma ograniczeń dla kreatywności. 

 

Kafejki: 

Każda delegacja może zaprezentować kafejkę wieczorami po 

społecznościach. 

Celem jest umożliwienie odwiedzającym kontaktu z czymś 

unikalnym dla danej delegacji (np. dla Polski pierogi, kisiel, itp.). 

Kafejki są otwarte od poniedziałku do czwartku i każdy podobóz 
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może mieć więcej niż jedną kafejkę.  

Gorąco zachęcamy, by każdy członek delegacji miał możliwość 

odwiedzić różne kafejki. 

Prosimy aby przypomnieć uczestnikom obozu, by zabrali ze sobą 

trochę pieniędzy, by móc płacić w kafejkach. 

Pomyślcie o przestrzeniach z możliwością do siedzenia i rozmów 

oraz o oświetleniu. 

Kafejki powinne być zamykane o północy. 

 

Stanowiska z pieczątkami: 

Każda delegacja powinna mieć okolicznościową pieczątkę do 

przybijania w Campbooku. Prosimy, by stanowisko było dostępne 

i łatwe do znalezienia. 

 

Rejestracja workshopów i kafejek 

Wszystkie workshopy i kafejki muszą być zarejestrowane na stronie 

internetowej przez komendanta delegacji do 31.05.2016r. Każda 

delegacja powinna zaoferować workshopy w min. proporcji 1:50 (1 

workshop na 50 osób w delegacji). 

Do rejestracji wymagane są dane: 

 Nazwy i opisy workshopów 

• Nazwy i opisy kafejek 

• Szczegółowe opisy 

• Wymagana przestrzeń 

 

2. Pokazy talentów 

Ostateczny termin rejestracji występów: 31.05.2016r. 

Podczas workshopów the Gifts & Talents show czyli pokaz 

talentów. Niedaleko głównego namiotu będzie znajdowała się 

mała scena (11 x 7 m), gdzie indywidualnie lub grupowo (z 

delegacji) będzie można przedstawić swoje umiejętności, 

zdolności, dać przedstawienie, śpiewać, tańczyć, itp.. Pokaz 

powinien pokazywać obdarowanie dzieci w sposób interesujący dla 

publiczności. 

Przygotowywany jest grafik występów, dlatego też prosimy o 

terminowe zgłaszanie chętnych (do 31.05.2015r.). 

W zgłoszeniu prosimy o informację o rodzaju występu z krótkim 

opisem, przybliżoną liczbę uczestników w pokazie oraz 

zapotrzebowanie na sprzęt techniczny (odtwarzacz CD/mp3, 

głośniki, mikrofony, itd.). Główne wyposażenie niezbędne do 

występu należy zabrać ze sobą (np. instrumenty).  
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Daty oraz godziny występów zostaną przekazane 

zainteresowanym podczas Eurocampu. 

Pokazy będzie prowadził konferansjer. Występ musi się zmieścić w 

czasie 5 – 10 minut. 

 

3. Sport 

Przewiduje się dwie kategorie rozgrywek sportowych: 

1. Sporty rekreacjnie 

2. Współzawodnictwo w siatkówce i piłce nożnej 

- Siatkówka – uczestnicy w wieku 14-17 lat 

- Piłka nożna – uczestnicy w wieku 10-14 i 15-17  

Ostateczny termin rejestracji: 31.05.2016 

Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce. 

 

4. Wieczorne społeczności 

Wieczorne społeczności są centralnym duchowym punktem obozu. 

Chcemy dać przestrzeń Panu Bogu do pracy nad nami. 

Oczekujemy Bożej obecności i działania Ducha Świętego. 

 

Wieczorne społeczności są kierowane do dzieci i młodzieży, a nie 

do dorosłych. Starajmy się patrzeć na sytuacje oczyma Boga. On 

ma zaplanowane coś specjalnego dla każdego z tych młodych 

ludzi. Bądźmy gotowi by służyć naszym dzieciom. 

 

a. Piosenki 

Teksty piosenek będą zamieszczone w Campbooku 

 

b. Dary Duchowe 

Publiczne używanie darów duchowych takich jak np. prorokowanie 

lub mówienie innymi językami muszą być zgłoszone osobie 

odpowiedzialnej za społeczności. 

 

c. Modlitwa 

Używanie kamer video i robienie zdjęć podczas modlitwy jest 

zakazane. 

Najlepszym rozwiązaniem na modlitwę z dziećmi jest takie, by 

modliły się one z liderami siedzącymi najbliżej. 

 

d. Rozmieszczenie miejsc do siedzenia 

Miejsca na społecznościach zajmowane są zgodnie z kolejnością 
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wejścia do namiotu. Nie zezwala się na rezerwację miejsc. 

 

e. Zespół uwielbienia 

Zespół będzie prowadził cały obóz w uwielbieniu i modlitwie. 

Zespół będzie mówił w języku angielskim. 

 

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE 

1. Wyposażenie delegacji 

• Namioty, kampery dla wszytkich członków delegacji 

• Ochrona przed słońcem i deszczem 

• Źródła światła 

• Zestawy pierwszej pomocy 

• Pojemniki na wodę użytkową i pitną 

• Wózki do transportu wody, śmieci itp. 

• Narzędzia 

• Liny do budowania 

• Każda delegacja jest proszona o przygotowanie co najmniej 

jednej pieczątki okolicznościowej. Więcej pieczątek, np. dla każdego 

regionu lub szczepu jest dozwolona. Rozmiar pieczątki powinien być nie 

większy niż 40 x 40 mm. 

 

Każdy kraj musi zapewnić flagi narodowe (1 do namiotu głównego 

i jedna na plac główny). Rozmiar flag to w przybliżeniu 1200 x 

800 mm (w celu uzyskania jednolitego wzoru). Flagi muszą mieć 

na krótszym boku zbrojone metalem otwory, o średnicy co 

najmniej 10 mm. Flagi powinne być dostarczone do biura 

obozowego, najpóźniej przed rozpoczęciem obozu. 

 

2. Pakiet uczestnika 

a. Naszywka obozowa 

 

b. T-shirt 

 

c. Campbook 

Campbook będzie zawierać 

- Codzienne rozważania tematu bibliijnego 

- Szczegóły dotyczące życia obozowego 

- Program 

- Piosenki 
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- Miejsce na notatki 

- Miejsce na pieczątki różnych delegacji 

 

2. Osobiste wyposażenie do zabrania z domu  

odzież 

worek na brudne ubrania 2 pary długi spodni 

para spodenek 6 par skarpetek 

t-shirty majtki 

Sweter/ciepła bluza buty trekkingowe 

para sandałów strój kąpielowy 

piżama kurtka p.deszcz lub poncho  

kalosze mundur RR 

 

toaletowe 

ręczniki grzebień lub szczotka  

mydło lub żel pod prysznic szczoteczka i pasta do zębów 

art. higieniczne dla dziewcząt      chusteczki higieniczne 

 

do spania 

karimata 

śpiwór 

mała poduszka 

 

naczynia 

miska, talerz, kubek (plastikowy lub metalowy), ściereczka 

kuchenna, mały płócienny worek na naczynia, niezbędnik, latarka 

 

WAŻNE 

Biblia, długopis lub ołówek, notes, instrument muzyczny.  

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione 

rzeczy. 

 

REGULAMIN OBOZOWY 

 

• Każdy uczestnik musi nosić identyfikator w widocznym miejscu. 

• Uczestnictwo w zajęciach programowych jest obowiązkowe. 

Wyjątkowe sytuacje akceptuje Eurocampteam. 

• Nikt nie może opuścić terenu obozowiska bez poinformowania i zgody 
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bezpośredniego lidera. 

• Cały obóz ma być utrzymany w czystości, szczególnie bez śmieci. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone 

przedmioty. 

• Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń 

wartowników na służbie. 

• Wejście do namiotów niepublicznych (np. służb, zespołów, 

spożywczych) jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia. 

• Bezwględna cisza nocna obowiązuje od godz. 0:30 do 7:00. 

• Uczestnicy nie stosujący się do regulaminu obozowego i regulaminów 

szczegółowych będą napominani. Jeżeli będzie się to zdarzać 

nagminnie, osoby decyzyjne mają możliwość odesłać osobę do domu 

na koszt rodziców. 

• Na terenie obozu obowiązuje zakaz posiadania oraz palenia tytoniu, 

spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających. 

Praktykujmy naszą Złotą Zasadę: 

„Wszystko co byście chcieli aby Wam ludzie czynili, to i wy im 

czyńcie.” 

Mt 7,12 


