
 
 

INFORMATOR OBOZOWY 
 

DATA:  2-9 sierpnia 2015 Obóz PATHFINDER (10-16 lat) + ADVENTURER (6-9 lat) 
 9-16 sierpnia 2015 Obóz STARSZOHARCERSKI (16+ lat) 

MIEJSCE: Harcerska Baza PAJĄK, Konopiska k. Częstochowy 

HASŁO: wSPAk - Jako Pathfinder bardzo często idziemy pod prąd, żyjemy inaczej niż 
większość ludzi wokół nas. Dodatkowo, przez nasze SPA chcemy Was 
zainspirować do prowadzenia zdrowego stylu życia!  

ATRAKCJE:  Dużo ruchu, sportu i zabawy !!! 
Letnie Igrzyska Olimpijskie z wieloma konkurencjami !!! 
Dni SPA – gdzie zadbamy o nasze ciało !!! 
Chwile dla naszego Ducha – nabożeństwa, programy wieczorne i CHRZEST !!! 
Chwile dla naszego umysłu – zagadki, łamigłówki, gry i zabawy !!! 
Lekcje o prawidłowym odżywianiu – w teorii i praktyce !!! 
Będziemy mieli do dyspozycji: 
     - duży i fajny Ośrodek Harcerski, 
     - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji z pięknymi boiskami, 
     - przestronną plażę nad zalewem Pająk. 

OBÓZ ADVENTURER:  po raz pierwszy swój podobóz będzie miała grupa Adventurer, czyli zuchy w 
wieku 6-9 lat sąsiadując z Pathfinder (10-16 lat). Każdy podobóz w swoim klimacie i 
ze swoim programem, ale też sporo będzie nas łączyć. 

OBÓZ STARSZOHARCERSKI: pierwszy raz w Polsce obóz dla grupy Rovers, czyli Pathfinder którzy 
ukończyli 16 rok życia. Myślisz, że już jesteś za stary na obóz harcerski? Albo jedyne, 
co możesz robić to być zastępowym i koniec z przyjemnościami? Nic bardziej 
mylnego. Nie ważne, czy masz 16, 26, czy… 96 lat, zapraszamy Cię na nasz obóz! 
Program i atrakcje podobne, ale… wszystko na wyższym poziomie zaawansowania i o 
wyższej skali trudności. To będzie wyzwanie! Dodatkowo: „Szkoła harców” – gry 
terenowe na najwyższym poziomie; sprawność „Mistrz Surwiwalu” – po raz pierwszy 
w Polsce; sprawność „Trzy Pióra” - po raz pierwszy w historii ruchu Pathfinder! 

CENA: 590 zł za turnus          W cenie: pobyt, wyżywienie wegetariańskie, ubezpieczenie, wszystkie 
atrakcje, opieka wychowawców, pielęgniarska i ratownik wodny. 

REJESTRACJA ORAZ WIĘCEJ INFO: www.pathfinder.pl/oboz2015 - rejestracja i wpłaty do 26 lipca. 
 

ZAPRASZAMY!  A JAK?  O TAK!  NA WSPAK !!! 


