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Informacja dla Rodziców i Opiekunów 

 

Krajowy Obóz Pathfinder NAWIGATOR 

ZATONIE 6-18 sierpnia 2013 r. 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie 
 

Czas obozu harcerskiego lato 2013 zbliża się wielkimi krokami. Przedstawiamy Wam główne 

informacje dotyczące tego wydarzenia i serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty wypoczynku, 

jaką przygotował Związek Harcerstwa Adwentystycznego „Pathfinder”. 

W tym roku obóz letni odbędzie się na terenie znanego i lubianego ośrodka w Zatoniu położo-

nego nad jeziorem Lubie na Pojezierzu Drawskim. Jeśli Wasza pociecha ma 10-16 lat, kocha przygo-

dy, nie boi się spać pod namiotem i chce aktywnie spędzić czas z wartościowymi ludźmi, to właśnie 

jest program dla nich. 

 

Termin obozu: 06-18 sierpnia 2013 r. 

 

Koszt pobytu: 595,00 zł za osobę 

Przedpłata (bezzwrotna): 195,00 zł płatne do 17 czerwca 2013 r. na konto Zarządu Kościoła: 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP 

82 1240 6003 1111 0010 4947 1002 

z dopiskiem OBÓZ PATHFINDER/imię i nazwisko dziecka 

 

II rata 400,00 zł płatne do 8 lipca na powyższe konto z podobnym dopiskiem. 

 

Opłata obejmuje: zakwaterowanie na polu namiotowym w namiotach wyposażonych w łóżka polo-

we, pełne wyżywienie wegetariańskie (4 posiłki), zajęcia warsztatowe, opiekę wychowawców i in-

struktorów, opiekę medyczną, dostęp do kąpieliska z ratownikiem, dodatkowe ubezpieczenie NW. 

 

REJESTRACJA: 
Warunkiem zarejestrowania dziecka na obóz jest – oprócz dokonania przedpłaty – wypełnienie 

formularza rejestracyjnego oraz ankiety i wysłanie skanów tych dokumentów na adres ob-

oz@pathfinder.pl do dnia 17 czerwca 2013 r. oraz dostarczenie oryginałów w dniu wyjazdu 

dziecka na obóz. 

Dokumenty do pobrania na stronie www.pathfinder.pl/oboz/dokumenty 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!! 

 

Adres obozu: 
Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Zatonie” 

Wieś Lubieszewo, Gmina Złocieniec 

powiat drawski, woj. Zachodniopomorskie 

Dane kontaktowe: 

tel.: pn-pt od 7-ej do 14-ej 32 758 51 33, w pozostałym czasie: tel. 783-361-771 (Daniel Skwarek – Kierow-

nik wypoczynku) 

email: oboz@pathfinder.pl 
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Jak dojechać? 

Mapkę dojazdu można znaleźć na: http://www.centrum-zatonie.pl/dojazd/ 

Lista rzeczy do zabrania przez dziecko na obóz: 

*nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe (buty, które mogą być użyte do wyjścia do lasu, 

podczas gry terenowej, najlepiej, takie, które jeśli zostaną zniszczone, nie będzie to stanowiło proble-
mu), 

*ubranie na ciepłą i zimną pogodę, 

*bielizna na każdy dzień pobytu, 

*nakrycie głowy, 

*strój kąpielowy oraz ręcznik plażowy, 

*podstawowe kosmetyki, chusteczki higie-

niczne, 

*ręcznik, klapki pod prysznic, 

*krem z filtrem UV, 

*śpiwór, 

*latarka, 

*płaszcz przeciwdeszczowy, 

*legitymacja szkolna, 

*kartka z adresem bazy obozowej oraz telefo-

nami kontaktowymi  
do rodziców, 

*Biblia (jeśli dziecko posiada), notes,  

·         lekarstwa – z przyklejoną do opakowania karteczką z imieniem  
i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania 

 

Zaplanowany zostanie wspólny przejazd koleją z większych miast takich jak Warszawa, Kra-

ków, Katowice, Poznań, dokąd uczestników odwiozą rodzice. Podobnie planowany jest wspólny 

powrót do ww. miast. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym w terminie późniejszym. 

 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie będzie osobiście odbierał dziecka powracającego z wypoczynku, 

może odebrać go osoba posiadająca oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

Zainteresowanym zostanie przesłany stosowny wzór oświadczenia. 

 

 

Bardzo prosimy o dopilnowanie, by Wasze dziecko nie zabierało ze sobą cennych i/lub niebez-

piecznych przedmiotów. 

 

Ważne! 

W przypadku nieprzestrzegania wewnętrznego regulaminu obozu dziecko może zostać skreślone 

z listy uczestników i odesłane do domu (bez możliwości zwrotu kosztów). Informujemy również, 

że wszelkie szkody powstałe z winy dziecka pokrywają rodzice. 


