
INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW OBOZU 
 

A. PŁATNOŚCI: 
 

1. Wpłat za obóz należy dokonywać przelewem na konto bankowe SM “Osiedle Młodych” 
w Poznaniu (os. Piastowskie 16 61-148 Poznań):  
 
47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 
 
W tytule przelewu należy wpisać następująco: 

• obóz Gościm 

• imię i nazwisko uczestnika 

• termin turnusu 
 

2. Płatności przelewem należy dokonać do 15 czerwca br. Na potwierdzeniu przelewu 
należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz termin turnusu.  

3. Zwrot dokumentów - karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, umowy na 
oraganizację i uczestnictwo w obozie wraz z załacznikami oraz zgód dodatkowych wraz  
z potwierdzeniem przelewu odbywać się będzie 16 i 17 czerwca w godz. 16:00-19:00  
w RDH "Skaut" (os. Piastowskie 101) lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy 
wejściu do Zarządu SM "Osiedle Młodych" w Poznaniu w godz. 7:00-15:00  
(os. Piastowskie 16).  

4. Oświadczenie COVID-19 należy zwrócić organizatorom w dniu wyjazdu w miejscu zbiórki 
(patrz → pkt. C).  

5. Zarezerwowane miejsce przepada, jeżeli nie zostanie oddana karta kwalifikacyjna i inne 
wymagane dokumenty. 

 
B. CO NALEŻY ZABRAĆ NA OBÓZ? 

 
DO SPANIA: 

• śpiwór lub 2 koce 

• powłoczkę na poduszkę 

• prześcieradło 

• dres lub ciepłą piżamę 
 
DO JEDZENIA: 

• bidon 

• śniadaniówka lub mały plecak 
 
DO UBRANIA: 

• bielizna (minimum 12 szt.) 

• ubranie sportowe 

• długie spodnie 

• krótkie spodnie 

• obuwie sportowe 

• buty nieprzemakalne, kalosze 

• sandały, klapki plażowe 



• okrycie przeciwdeszczowe 

• strój kąpielowy, kąpielówki 

• bluzki z krótkim i długim rękawem 

• skarpetki 

• ciepły sweter, polar 

• okulary przeciwsłoneczne 
INNE: 

• chusteczki higieniczne   

• przybory do mycia w woreczku lub kosmetyczce 

• krem z wysokim filtrem UV  

• minimum 1 ręcznik kąpielowy, 2 małe ręczniki 

• proszek do prania w pojemniku (woreczku) lub mydło do prania 

• śpiewnik, gitara (ewentualnie)   

• notatnik lub zeszyt   

• latarka + baterie   
 
UWAGA! 
Dziecko powinno wiedzieć, gdzie spakowane są poszczególne rzeczy. Rzeczy powinny być 
spakowane w worki foliowe (ochrona przed wilgocią i kurzem). 
 

C. ZBIÓRKA 
W dniu wyjazdu o godz. 14:00  - ul. Zamenhofa 132 (parking przy sklepie Lidl na os. Piastowskim) 
 
NASZ ADRES: 
Stanica „Gościraj” w Gościmiu 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie 
 

D. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 

• 663 664 600 lub 663 664 601 

• Ratajski Dom Harcerza “Skaut” 
os. Piastowskie 101 
skaut@osiedlemlodych.pl 
gosciraj@osiedlemlodych.pl 

 
 


