
SZANOWNI RODZICE, DROGA KOLEŻANKO I KOLEGO! 
DROGA DRUHNO I DRUHU! 

 

Po długim i ciężkim roku szkolnym nadeszły wreszcie wakacje! 
Mają ludziska różne plany urlopowe. A my harcerze, dzieci i młodzież wybieramy się gdzie? 

No naturalnie do Stanicy SM „OM” „Gościraj” w Gościmiu, w Puszczy Noteckiej nad jezioro Gostomie. 

 

Do plecaka pakujemy tylko rzeczy, które są nam niezbędne! 
 

DO SPANIA DO JEDZENIA DO UBRANIA 

-śpiwór lub 2 koce -bidon (manierkę) 
-8 zmian bielizny 

      lub 6 (turnus 7 dniowy) 
-powłoczkę na poduszkę      -chlebak lub mały plecak -ubranie sportowe 
-prześcieradło  -spodnie, spodenki 
-dres lub ciepłą piżamę  -obuwie sportowe 

  -buty nieprzemakalne, kalosze 

RÓŻNE 
 -sandały, klapki plażowe 
 -okrycie przeciwdeszczowe 

-chustki do nosa  -strój kąpielowy  
-przybory do mycia w woreczku lub kosmetyczce -bluzki z krótkim i długim 
-1 ręcznik kąpielowy,2 ręczniki małe rękawem 
-proszek do prania w pojemniku (woreczku) -skarpetki, kolanówki 
-śpiewnik, gitarę (ewentualnie)  -ciepły sweter, polar 
-notatnik lub zeszyt   

-latarkę + baterie   

   
 

- 
UWAGA!  
Wszystkie rzeczy dziecko pakuje samo – wie co zabrał/a i gdzie co ma. 
Rzeczy pakujemy w woreczki foliowe (nie wilgotnieją i się nie kurzą).  
OBOWIĄZKOWO  
Każdy uczestnik zabiera zapas dobrego humoru i pogodę ducha! 

 

Z B I Ó R K A ! 

W dniu wyjazdu o godz.8:00  ul. Zamenhofa 132 ( parking przy sklepie Lidl ) 
 

Nasz adres !  
Stanica SM „OM” „Gościraj” Gościm 

66-530 Drezdenko, woj.lubuskie 
 

Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
. 663 664 600 lub 663 664 601  

 
RATAJSKI DOM HARCERZA „SKAUT” 

godz. 1600 – 1900 – Poznań, os. Piastowskie 101 
lub DK „Na Skarpie” tel. 61 877 05 51 

 

U W A G A ! 
1. Zarezerwowane miejsce przepada, jeżeli nie zostanie oddana karta kwalifikacyjna do 14.06 br.  
2. W przypadku rezygnacji z obozu należy powiadomić Ratajski Dom Harcerza (pisemnie lub mailowo).  
3. Dowód wpłaty lub ksero należy dostarczyć z kartą zdrowia. 
4. Na dowodzie wpłaty podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus. 


