
Drodzy rodzice, opiekunowie!

Stały brak rozporządzeń odnośnie czasu
wakacyjnego, a co za tym idzie brak decyzji władz
naczelnych ZHR-u, sprawia, że nadal nie jesteśmy 
w stanie przekazać informacji takich jak karta
uczestnika czy termin jej oddania. 
Załączamy jednak ogólne informacje obozowe
(miejsce, koszt, kontakt do instruktorów, termin
obozu). Pragniemy również poinformować, że przy
planowaniu naszego wyjazdu mamy na względzie
konieczność podjęcia dodatkowych środków
ochronnych.
Wzorem poprzednich obozów planowane jest
odkleszczenie terenu obozowego, sprawdzenie
czystości głów oraz wykonanie testów na obecność
COVID-19 (SARS-CoV-2).

Kadra Koszalińskiego Szczepu "Sztorm"



Obóz 2021 

5-28.07.2021

MIEJSCE
Obóz znajduje się nad jeziorem „Długie” (inna nazwa
„Głębokie”), na terenie nadleśnictwa Polanów, jednego 
z najpiękniejszych nadleśnictw w Polsce. 
Z kolei najbliższą miejscowością od obozu jest wioska Krąg,
położona około pięciu kilometrów na północ. 

Miejsce zgrupowania można zobaczyć z lotu ptaka pod
adresem: http://tinyurl.com/y5p6g74z

PLAN WYJAZDU I POWROTU
28.06.2021 r.  wyjazd ekipy kwatermistrzowskiej
5.07.2021 r.    przyjazd uczestników
28.07.2021 r.  zakończenie obozu

RACHUNEK
Informacje o zapotrzebowaniu na rachunek za wyjazd prosimy
przesłać do 31 lipca na adres e-mail: krystianlinnik@gmail.com 
W tej informacji prosimy zawrzeć:
- imię i nazwisko dziecka;
- imię i nazwisko rodzica, na którego ma zostać wystawiona
faktura;
- adres zamieszkania;
- informacje czy zakład pracy wymaga wpisu ze statutu
organizatora

Komendant
phm. Łukasz Gąsiorowski

606 605 694

Kwatermistrz
pwd. Krystian Linnik

789 046 899

Harcerki
pwd. Klaudia Urbaniec

889 059 667

Harcerze
phm. Filip Gonciarek

796 183 328

Wychowawcy
pwd. Nikola Sołtysiak 

724 129 634

Wędrowniczki
pwd. Hanna Rek

693 972 069

KOSZT OBOZU
Koszt obozu wynosi 1250 zł (koszt wpłaty po terminie
wynosi 1300 zł)

PŁATNOŚĆ
Płatności dokonujemy w 2 ratach
I rata - do 13 maja - 600 zł
II rata - do 14 czerwca - 650 zł

Trwają pracę nad umożliwieniem płatności bonem
turystycznym.
DANE DO PRZELEWU
Koszaliński Szczep „Sztorm”, ul. Popiełuszki 2, 75-950
Koszalin
(Alior Bank) 21 2490 0005 0000 4600 3557 5283 
TYTUŁEM: 
„SKŁADKA PROGRAMOWA – OBÓZ LETNI 2021, IMIĘ 
I NAZWISKO DZIECKA”

Ze względów prawnych inne tytuły nie mogą być
akceptowane i zostaną zwrócone.

pwd. Patryk Sołtysiak 
667 954 391


