
CO ZABRAĆ NA OBÓZ? 
 

Ubiór: [szt./ 
para] 

Ekwipunek: [szt./ 
kpl.] 

Spodnie i bluza kamuflażowe 
(wojskowe USA lub inne) 

1 Plecak z pasem biodrowym + worek 
sportowy/mały plecaczek do 10l 

1 

 T-shirt 3 Śpiwór  1 

Polar 1 Karimata 1 

Spodnie długie i krótkie 1 Latarka czołowa + baterie (zapasowe) 1 

Bielizna osobista 5 Nóż (np. finka, scyzoryk) 1 

Skarpety naturalne 5 Niezbędnik / sztućce 1 

Ubiór na bagna (stary/do wyrzucenia) 1 Menażka, kubek metalowy, butelka 1 

Czapka z daszkiem 1 Kompas / busola 1 

Buty trekkingowe / turystyczne 1 Przybory toaletowe 1 

Trampki / adidasy 1 Ręczniki (duży i mały) 1 

Sandały (np. piankowe) 1 Krem do opalania 1 

Strój kąpielowy 1 Okulary przeciwsłoneczne 1 

Kurtka przeciwdeszczowa 1 Środek przeciw komarom/kleszczom 1 

Maseczka, płyn dezynfekujący 1 Notes + długopis/ołówek 1 

 
Uwaga! Prosimy NIE zabierać ze sobą odtwarzaczy muzycznych. 
Ubiór i ekwipunek - polecamy sklepy górskie Skalnik przy ul. Bogusławskiego, Ładnej i 
Polaka. W tych miejscach możecie Państwo liczyć na fachową poradę oraz rabat na hasło 
„SAS”. 
 

PRZED OBOZEM ZAPRASZAMY TAKŻE NA ZAJĘCIA KURSÓW WSTĘPNYCH: 

• Zajęcia Kursu Zerowego (dla uczestników z klas 4-6 szkół podstawowych) – 
zapisy: Kajetan tel. 884 647 033 

• Zajęcia Kursu Wstępnego (dla uczestników z klas 7-8 szkół podstawowych i szkół 
ponadgimnazjalnych) – zapisy: Bartek tel. 793 549 941  

 
Zapraszamy także na naszą stronę internetową: www.sas.org.pl 

SZKOŁA PRZETRWANIA I PRZYGODY SAS 
Fundacja Hobbit 

www.sas.org.pl 
www.fundacja-hobbit.pl 

 

Obóz Survivalowy 
1.07 – 14.07.2021r. 

(14-18 lat) 
 

Obóz z Przygodą 
1.07 – 14.07.2021r. 

 (10-13 lat) 
 

Krzeczkowo nad jeziorem Niesłysz (Pojezierze Lubuskie) 

http://www.sas.org.pl/
http://www.sas.org.pl/
http://www.fundacja-hobbit.pl/


INFORMACJE OBOZOWE 
 
1. Rodzaj obozu: stacjonarny, pod namiotami 
 

2. Organizator: Fundacja Hobbit - program Szkoła Przetrwania i Przygody SAS 
• współpraca – ZHP Hufiec Wrocław 
• Nasze obozy są rejestrowane i nadzorowane przez Kuratorium Oświaty. 
 

3. Termin: 1.07 – 14.07.2021r. (od czwartku do środy); 
zaczynamy obiadem, a kończymy śniadaniem + prowiant na drogę powrotną; 
 

4. Transport: autokar 
 

5. Zbiórka wyjazdowa: 1 lipca (czwartek) o godzinie 8:00 na parkingu pod Stadionem 
Miejskim we Wrocławiu od strony ulicy Królewieckiej 
 

6. Powrót: 14 lipca (środa) około godziny 15:00 na miejscu zbiórki 
 

7. Miejsce obozu: harcerska leśna baza obozowa w Krzeczkowie nad jez. Niesłysz koło 
Świebodzina, woj. lubuskie. Niesłysz to największe jezioro Pojezierza Łagowskiego. (Jezio-
ro Niesłysz zachowuje II klasę czystości pod względem fizyko-chemicznym i I klasę czysto-
ści pod względem sanitarnym) 
 

8. Warunki bytowe: zakwaterowanie w namiotach 10-osobowych (“harcerskich”)  po 4 
osoby w namiocie; łóżko typu “kanadyjka” z materacem i kocem; półki na rzeczy osobiste 
zbudowane zostaną z drewna; toalety typu latryna przy obozie i WC przy stołówce; ciepłe 
natryski; toaleta codzienna w polowej umywalni z bieżącą zimną wodą; zadaszona 
stołówka serwuje 4 posiłki dziennie; strzeżone kąpielisko; opieka pielęgniarska na 
miejscu; 
 

9. Kadra kierownicza: 
Komendant obozu: Bartłomiej Kowal - absolwent SAS, kwalifikowany wychowawca i 
kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;  
• tel. kom. do komendanta obozu  669 611 583 w godz. 8:15-9:15 i 18:15-19:15; 
Szefowie grup: instruktorzy SAS, będą sprawować opiekę i bezpośrednio prowadzić 
zajęcia - absolwenci SAS posiadający uprawnienia wychowawców wypoczynku; 
Młoda Kadra: absolwenci SAS, będą pomagać w  prowadzeniu zajęć; 
 

10. Koszt obozu: 
• 1950zł.  
• Opłata obejmuje: transport autokarem z/do Wrocławia, wyżywienie (4 posiłki/dzień), 
zakwaterowanie i korzystanie ze wszystkich urządzeń bazy, zajęcia szkoleniowe i 
programowe, sprzęt specjalistyczny i materiały do zajęć, 2 wyprawy 2-dniowe, 
zwiedzanie bunkrów i podziemi MRU, opiekę instruktorską i medyczną, ubezpieczenie 
NNW (obozowe - sportowe), koszulkę z emblematem SAS; 
 

11. Zapisy: prosimy wypełnić formularz zapisowy na stronie: 
 www.sas.org.pl/oboz-letni-w-krzeczkowie-2021  
 

12. Wpłaty: wyłącznie na konto Fundacji Hobbit:  
Fundacja „Hobbit” 

pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław 
ING Bank Śląski 11 1050 1575 1000 0090 8077 5506 

 
 Z dopiskiem:  
• „Obóz traperski/z przygodą w Krzeczkowie za….(imię nazwisko dziecka)” 
• Zachęcamy również do "Wpłaty na cele statutowe" w celu odliczenia do 6% od do-
chodów na podstawie Art. 26 ust 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. UWAGA: tutaj NIE podajemy danych osobowych dziecka! 
 
• Pierwsza rata w wysokości 750 złotych, płatna w ciągu dwóch tygodni po zapisaniu 
dziecka na obóz.  
• Pozostała część (1200 zł) płatna najpóźniej do 17.06.2021r. Z uwagi na zmianę przepi-
sów fiskalnych wpłaty dokonujemy TYLKO przelewem na rachunek bankowy Fundacji 
(brak możliwości wpłat gotówkowych).  
• W przypadku rezygnacji z obozu po 14.06.2021 r., organizator zwraca tylko połowę 
kosztów obozu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z obozu, zwracane będą tylko 
częściowe koszty wyżywienia w wysokości 25 złotych za każdy dzień nieobecności – tylko 
powyżej 3 dni (nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych z obozu). 
 

13. Spotkanie informacyjne (nieobowiązkowe) tylko dla rodziców: 7 czerwca (ponie-
działek) godz. 18.00 w siedzibie Fundacji Hobbit przy pl. Św. Macieja 5a  
 

14. PROGRAM OBOZU: 
• szkolenia ze sztuki przetrwania (biwaki w lesie, gry terenowe, zajęcia na bagnach,  
kuchnia naturalna, posługiwanie się mapą itp.) 
• elementy alpinistyki (zajęcia alpinistyczne w parku linowym, tyrolka) 
• szkolenia z pierwszej pomocy z elementami ratownictwa 
• wycieczka do bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego 
• codzienna kąpiel w jeziorze, nauka pływania oraz kajaki 
• wieczorne ogniska z gitarą i piosenką oraz wiele innych ciekawych atrakcji ☺ 
 

15. Biwak integracyjny dla chętnych uczestników obozu odbędzie się 12-13 czerwca w 
Chrząstawie Wielkiej (koło Wrocławia), szczegóły wkrótce na stronie: sas.org.pl 
 

Dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć telefonując do dyrektora 
programu SAS Bogdana Tymoszyka, tel.: 605 215 888, do komendanta obozu 
Bartłomieja Kowala, tel. 669 611 583 lub drogą mailową: kontakt@sas.org.pl 

http://www.sas.org.pl/oboz-letni-w-krzeczkowie-2021

