
GOSZCZANOWO 2022 r.
SURVIVALOWY LEVEL 1 

TERMINY TURNUSÓW: 

I. 25.06 – 02.07.22 II.  11.07-18.07.22 IV. 27.07-3.08.22
II.03.07 – 10.07.22 III. 19.07-26.07.22

DOJAZD WŁASNY 

Przyjazd w godz.16.00 do 18.00    
Odbiór po obiedzie do godz.16.00 

DOJAZD AUTOKAREM 

Wyjazd : godz. 14.00 Poznań, parking przy M1 Poznań (okolice gokart)

Powrót: 16.00- 16.30 Poznań, parking przy M1 Poznań (okolice gokart)

DIETA:
W przypadku diety dopłata 20 zł/os za każdą dobę pobytu, prosimy przysłać na 
biuro@sobeckitravel.pl jakie potrawy/dania dzieci lubią

PROSZĘ ZABRAĆ: 

Plecak, 2 pary obuwia sportowego (halówki, bez korków), , buty za kostkę, mocniejsze spodnie/bluzę 
z demobilu lub mundur wojskowy (kto nie ma to dostanie od nas 150 cm -190 cm wzrostu) , laczki 

kąpielowe i strój do pływania, dres i strój sportowy, dłuższe skarpetki, płaszcz przeciwdeszczowy, 

dobra latarkę z zapasowymi bateriami (najlepiej "czołówkę") , środek przeciw komarom i kleszczom, 

okrycie głowy w formie kapelusza, krem przeciwsłoneczny. Manierkę z kubkiem, niezbędnik 
wojskowy (czyt. sztućce), śpiwór, karimata.  Na kleszcze oprócz standardowych środków polecamy 
ultradźwiękowy odstraszacz na kleszcze np. TickLess Ultra
(allegro, koszt ok 100 zł). Kieszonkowe na słodycze, lody itp. Tam nie ma na co tracić pieniędzy :) 
W związku z Covid - 19 prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki oraz mydło antybakteryjne. W 
przypadku zgubienia lub zużycia , braki uzupełni organizator.
Telefony komórkowe będą deponowane u kadry oraz wydawane dzieciom raz dziennie w przerwie 
poobiedniej.
DOKŁADNIE i WYRAŹNIE wypełnioną kartę kolonijną i oświadczenie o Covid -19 !

ADRES: 

Ośrodek Wypoczynkowy "ZACISZE" 

Goszczanowo 68A 

66-530 Drezdenko

www.ow-zacisze.pl

DOJAZD: 

Trasa Poznań – Skwierzyna przez Pniewy, wjeżdżamy do Międzychodu i kierujemy się na 

Drezdenko. W Sowiej Górze  skręcamy w lewo na Lubiatów/Gościm. Następnie po łuku w lewo 

kierujemy się z Gościmia do Goszczanowa. Przejeżdżamy przez całe Goszczanowo, następnie pod 

wiaduktem.  Jadąc po łuku w prawo po ok 500m wjeżdżamy na wprost do ośrodka znajdującego się 

przy jeziorze. 

UWAGA ! 

Faktury indywidualne, będą gotowe do odebrania na końcu turnusu. Nie zabierać komórek

(słaby zasięg) i cennych rzeczy. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Ubezpieczamy uczestników od NNW 

Proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa na stronie internetowej 

www.sobeckitravel.pl 




