
OBÓZ PROOBRONNY SALEZJAŃSKIEJ GRUPY PROOBONNEJ 

„WILKI” 
 

MIEJSCE OBOZU: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie (www.howsmerzyn.pl) 

TERMIN: 26.06.-10.07.2022 (14dni)  

Koszt: 1650 zł (możliwość płatności w ratach) 

 

W programie: 

- szkolenia ASG, gry taktyczne, MILSIM 

- warsztaty buschcraftowe, budowa mostów linowych, schronień tymczasowych 

- kąpiele w jeziorze oraz sporty wodne  

- pionierka obozowa i zdobnictwo obozowe, budowanie pryczy, bram 

- biegi na orientacje, gry nocne, ogniska z gitarą. 

- zabawy i gry rekreacyjne np. siatkówka, manso, piłka nożna, itp. 

- msze święte, modlitwy  

- i inne atrakcje…  

 

BAZA zapewnia: 

• obsługę medyczną, tj. ambulatorium, opieka pielęgniarska i lekarska, dostęp do 

doraźnych leków, 

• pyszne wyżywienie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Stołówka w pełni 

wyposażona w talerze, sztućce, kubki, wazy, 

• korzystanie z toalet i umywalni z ciepłą i zimną wodą, natryskami ,  

• zakwaterowanie w namiotach typu „dziesiątki”, w których śpi 4-5 osób. Liczba dzieci w 

namiocie zależeć będzie od reżimów sanitarnych. Dla każdej osoby: kanadyjka, lateks, 

koc, poduszka. Śpiwory musicie mieć swoje. Ponadto w każdym namiocie regał i 

ławeczka obozowa, 

• Do dyspozycji boisko, stół do ping-ponga, sprzęt do organizacji imprez plenerowych, 

miejsce ogniskowe, 

• Strzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli z plażą, pomostem oraz kajakami. 



ZAPISY SMSem pod nr 661588478 (Marta Mazur) do 10.03.2022 roku 

NR KONTA DO ZALICZKI = 450 zł (przelew z dopiskiem „NA OBÓZ WILKÓW- (imię i nazwisko 

dziecka)” PKO 10102030170000250204838027  

Zaliczka zwrotna TYLKO w przypadku odwołania obozu przez organizatora.  Wszelkie pozostałe 

warunki  będą dostosowane do aktualnego stanu prawnego i obostrzeń obowiązujących na 

dzień organizacji obozu.  

 

Uczestnicy na obóz zabierają replikę ASG i sprzęt do gier ASG  (możliwość odpłatnego 

wypożyczenia na cały obóz – ilość sprzętu ograniczona). 

Pełny ekwipunek dostępny na maila.       Napisz do: martamazur1904@gmail.com 

 

Kadra obozu: 

Piotr Mazur – Dowódca - instruktor, wychowawca tel. 693734222 

Marta Mazur – kierownik obozu tel.661588478 

Tomasz Ożarowski – instruktor, wychowawca obozu 

Kaja Ożarowska – instruktor, wychowawca 

 

ZAPRASZAMY!       

 

 

 


