
BLIŻEJ KORCZAKA od ponad 50 lat

KORCZAKOWO
obóz     niż wszystkieinny

Zgłoszenia. komunikaty i więcej informacji
na naszej stronie internetowej:

www.korczakowo.org 
pytania, wątpliwości: 

korczakowo2014@gmail.com

nasz adres:
Koło Przyjaciół Korczakowa 

ul. Staszica 2, 
65-036 Zielona Góra



Terminy turnusów: 
Pierwszy turnus - 29 VI – 18 VII 2014
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Drugi turnus - 20 VII – 02 VIII 2014
uczniowie szkół podstawowych 
(absolwenci klas trzecich i starsi)

W programie obozu m. in:
• Festiwal Piosenki Naszej (przegląd piosenek uczestników)
• obozowy kabareton „Korowisko”
• Koncert na Wodzie (widowisko światło - dźwięk)
• Korczakowskie Lato Filmowe (na dużym ekranie) 
• olimpiada sportowa, maraton pływacki 
• codzienna gazeta internetowa („Mały Przegląd”)
• dla chętnych spotkania z muzyką i poezją w „Korzonku”
• wyprawy kajakowe, gry terenowe
• codzienne ogniska
• rozmowy przy świecach
• dla chętnych udział w niedzielnej mszy św. 

Warsztaty tematyczne m.in.
• teatralne
• plastyczne
• traperskie
• gitarowe
• kabaretowe
• fotograficzne
Harcerska Baza Obozowa – Korczakowo – zlokalizowana jest 
w terenie leśnym nad jeziorem Grzybno koło Ośna Lubuskiego.
Dojazd - we własnym zakresie
Dla grup zorganizowanych możliwość ulgowego przejazdu grupowego pod 
opieką organizatora

Baza wyposażona jest:
• zaplecze kuchenne z zadaszoną stołówką
• namioty wyposażone w półki, regały i wieszaki
• własne ujęcie wody
• zaplecze sanitarne
• kabiny prysznicowe z ciepłą wodą
• leśne boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
• własne strzeżone kąpielisko
• przystań z kajakami i łodziami
• namiot – świetlicę 
• biblioteczkę
• radiowęzeł obozowy
• możliwość ładowania telefonów komórkowych
• bezpieczny dostęp do wrzątku

Zapewniamy:
• wyżywienie (4 posiłki dziennie)
• ubezpieczenie
• zakwaterowanie w namiotach (6 – 7 osób 

w namiocie 10 – osobowym)
• opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej
• opiekę medyczną
• opiekę ratownika wodnego
• interesujący program

Ekwipunek obozowy
1. Plecak lub torba turystyczna
2. Śpiwór lub dwa koce i prześcieradło, 

poduszka (jasiek) - obowiązkowo
3. Pidżama
4. Obuwie: sandały, trampki lub adidasy 

i obowiązkowo kalosze
5.  Bielizna osobista
6. Ubranie na ciepłe dni i chłodne wieczory
7. Dres i płaszcz lub kurtka przeciwdeszczowa (peleryna)
8. Latarka - obowiązkowo
9. Aktualna legitymacja szkolna 
10. Strój kąpielowy
11. Przybory do pisania
12. Przybory do mycia 
13. Karta pływacka dla posiadaczy
14. Książki J. Korczaka, tomiki ulubionej poezji, śpiewniki (jeżeli 

ktoś gra na jakimś instrumencie, prosimy o zabranie z sobą).

Opłaty (bez kosztów dojazdu)

1. turnus  – 1200,- zł (3 tygodnie)
2. turnus –    900,- zł (2 tygodnie)

Opłatę za pobyt na obozie  można dokonywać 
w całości lub ratach.


