
wspaniałą zabawę z mnóstwem atrakcji!
cudowny mikroklimat – dwa jeziora, leśne otoczenie,
kąpiele i plażowanie nad Jeziorem Młyńskim, 
całodniową wycieczkę (jeżeli będzie to możliwe

Wakacyjne wspomnienia – każda z grup stworzy filmik upamiętniający pobyt 
na obozie. Wspólnie stworzymy również kronikę obozową.
Sięgamy chmur – uczestnicy będą mieli okazje rozwijać swoje zdolności 
plastyczne tworząc kolorowe latawce, które później wspólnie będziemy 
puszczać na plaży.
Wielka gra planszowa - uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć ogromną 
planszę, na której wspólnie zagramy w wybraną grę.
Kino pod chmurką – czym były by wakacje bez letniego kina. W konwencji 
pikniku obejrzymy wybrany film.
Prusimski plener – zajęcia kreatywne, w trakcie których uczestnicy będą mogli 
spróbować różnych technik plastycznych.
Piesze wycieczki plenerowe, podczas których będziemy rozwiązywać zadania.

W SUPER CENIE GWARANTUJEMY:

      z uwagi na pandemię) - Majaland Kownaty i Międzyrzecki
      Rejon Umocniony

Gwarantujemy również Ubezpiecznie NW uczestników na sumę 
10 000 zł, całodobowy dozór nad obozowiskiem oraz dowóz uczestników z 
Czempinia, Kościana, Poznania, Krzywinia i Stęszewa. 

Obóz wypoczynkowo- rekreacyjny
"Lato dziecięcych uśmiechów"

Wakacje 2022

Zapraszamy dzieci w wieku 8-15 lat (rocznikowo)  do stanicy harcerskiej w Prusimiu, położonej w obrębie 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, nad Jeziorem Młyńskim.  

Nocleg: 
namioty 10- osobowe po 4-5 osób

Wyżywienie: 
4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja)

Stanica:
wyposażona w kuchnię, zadaszoną stołówkę, 
sanitariaty (ciepła woda i prysznice)  

Opieka: 
Wychowawcy, pielęgniarka, ratownik, pedagog/ 
psycholog

                            Termin:
Turnus I:       2.07.2022 - 9.07.2022
Turnus II:      9.07.2022 - 16.07.2022
Turnus III:     16.07.2022 - 23.07.2022 

Koszt: 
680 zł dla dzieci z Województwa Wielkopolskiego
800 zł dla dzieci z poza  Województwa Wielkopolskiego  

Zapisy: Należy wypełnić kartę uczestnika (do pobrania na stronie internetowej obozu www.simlockczempin.pl) i wysłać pocztą na adres 
organizatora lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czempiniu. Rezerwacja miejsca nastąpi w momencie dokonania wpłaty na 
rachunek banku organizatora minimum 200 zł (pozostała część opłaty musi zostać wpłacona nie później niż 24.06.2022r.)oraz wysłania formularza 
elektronicznego dostępnego na www.simlockczempin.pl lub zgłoszenia telefonicznego.

Zapisy do: 22.06.2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Organizator:  Stowarzyszenie Inicjatyw młodzieżowych LOCK
                       Adres korespondencyjny: CAS Tlenownia, pawilon nr 2, ul. Nowa 2, 62-040 Czempiń
                       BS Poniec o/Czempiń: 88 8682 1030 0002 2901 2000 0010

Szczegółowe informacje: www.simlockczempin.pl lub tel. 695 311 969

                                    LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ (POTWIERDZONYCH WPŁATĄ).                                        

Bezpieczeństwo na obozie w czasie pandemii 
COVID-19:
- W pełni dostosujemy obóz do obowiązujących 
wymagań sanitarnych,  
- Zapewnimy środki higieniczne i regularną 
dezynfekcje pomieszczeń oraz sprzętu, 
- Ograniczamy liczbę uczestników do 60 na 
turnus!
- Zakwaterowanie po 4-5 dzieci,
- Program i organizacja dnia dostosowana 
będzie do wymagań sanitarnych  


