
BOGUSZOWICKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – KULTURALNE ‘ŚLADY’ 

44 – 253 RYBNIK, RYBNIK UL. PLAC POKOJU 1                                                        

ORGANIZUJE OBÓZ HARCERSKI 2015 

 

 

LASÓWKA – NADLEŚNICTWO BYSTRZYCZA KŁODZKA- 

KOTLINA KŁODZKA 
 

 
Lasówka to niewielka wieś w Sudetach Środkowych, przy granicy z Czechami. Malownicze położenie 
między Górami Bystrzyckimi a Górami Orlickimi oraz wzdłuż brzegu Dzikiej Orlicy sprawia, że jest to 

jeden z piękniejszych zakątków w Kotlinie Kłodzkiej. Przekonać można się o tym przemierzając 
Lasówkę trasą widokową zwaną Autostradą Sudecką. To właśnie walory krajobrazowe sprawiły, że 

Lasówka stała się wsią o charakterze turystycznym. 
https://www.youtube.com/watch?v=BY7oMZDZ7Hg 

 

 

Termin trwania obozu od  10.07.2015 do 25.07.2015 

Cena obozu 1080.00 zł  
 

 

W cenie obozu: pobyt, noclegi w namiotach harcerskich, pełne wyżywienie ( śniadanie, 

obiad, kolacja, podwieczorek ), pełne ubezpieczenia krajowe i zagraniczne, transport 

autokarem uczestników oraz sprzętu obozowego , opieka medyczna, atrakcyjny program 

obozu harcerskiego, wycieczki krajowe i zagraniczne ( piesze, autokarowe, rowerowe ),  

wejściówki i opłaty za wstępy do np. muzeów, przejazdów komunikacji miejskiej 

zwiedzanych miast, i innych napotkanych atrakcji i opłaty dodatkowych ubezpieczeń na 

wycieczki zagraniczne. Uwaga ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!!! 

 

 

Wycieczki zagraniczne: - Czechy – Kutna Hora, Hradec Kralowe -  ZOO safarii, Skalne 

Miasto 

-Wycieczki krajowe : - Kłodzko z twierdzą, Bystrzyca Kłodzka, Bardo, Śnieżnik, 

Jaskinia Niedźwiedzia, i inne np. rowerowe, autokarowe i piesze, spływ pontonowy - 

rafting przełomem Nysy Kłodzkiej 

 

ADRES MIEJSCA OBOZU HARCERSKIEGO: 

Lasówka 27a 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Wpłaty na obóz harcerski należy dokonać na konto organizatora: 

BOGUSZOWICKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – KULTURALNE 

‘ŚLADY’ 

44 – 253 RYBNIK, RYBNIK UL. PLAC POKOJU 1 

NR KONTA ; 66150012141212100793770000 

TYTUŁEM; WPŁATA NA OBÓZ HARCERSKI 2015 
Proszę podać dokładnie imię nazwisko rodzica na kogo będzie wystawiony rachunek 

 

 

 



Wpłat należy dokonać do dnia 26.06.2015.r 

Zgłoszenia wyjazdu naszych harcerzy przyjmujemy do dnia 20 maja 2015. 

pod numerem telefonu 604848385 Krzysztof Liszka lub e-maila: 

liszka.ndhs@gmail.com 

Spotkanie w sprawie obozu z rodzicami 8 maja 2015 godz:19:00 

 w harcówce. 
 

 

 
 

CO TRZEBA ZABRAĆ NA OBÓZ HARCERSKI 
 

1. Legitymacja szkolna aktualna 

2. Dyskietka kasy chorych 

3. Paszport lub dowód osobisty 

4. Książeczka 

5. Pełne umundurowanie 

6. Koszulka drużynowa 

7. Śpiwór 

8. Karimata 

9. Dres do spania 

10. Menażka, kubek, sztućce, 

11. Latarka z kompletem zapasowych baterii 

12. Kurtka przeciwdeszczowa 

13. Nakrycie głowy 

14. Strój kąpielowy 

15. Obuwie górskie (buty trekingowe, lub zbliżone) 

16. Obuwie sportowe, klapki lub sandały 

17. Strój sportowy 

18. Ciepły sweter, polar 

19. Bielizna na zmianę 

20. Spodnie długie, krótkie 

21. Ubranie robocze (do zbrudzenia, zniszczenia) 

22. Przybory toaletowe, ręczniki 

23. Igła i nici 

24. Notatnik, przybory do pisania 

25. Śpiewnik 

26. Rower (oświetlenie, odblaski) 

27. Sakwy na rower lub mały plecaczek – potrzebne w czasie wycieczek rowerowych. 

Nie należy zabierać: 

Odtwarzaczy mp3 i innego sprzętu grającego. Telefonów komórkowych. Innych cennych 

rzeczy. Suszarek. Toreb podróżnych, torebek. 

 

Wszystkich informacji na temat obozu harcerskiego udzielamy 

pod numerem telefonu         604848385  – Krzysztof Liszka 

http://www.slady.org.pl/ 

mailto:liszka.ndhs@gmail.com
http://www.slady.org.pl/

