
 

 

ORGANIZATOR: Hufiec ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim 

JUBILEUSZ 50-LECIA OBOZOWANIA W LUBIATOWIE 

w dniach 15-17 lipca 2022 

INFORMACJE OGÓLNE 

- transport:  autokar, na wyjazd zbieramy się w stanicy hufca 15.07.2022 (piątek) 

o godzinie 6.00 – nie spóźnij się, bo ominie Cię WSPANIAŁA PODRÓŻ 

Jeżeli decydujesz się na podróż własnym autem to pamiętaj, że będzie ono                          

na parkingu oddalonym około 1 km od obozu, na terenie obozowiska nie masz 

możliwości zaparkowania. 

- zakwaterowanie: w Lubiatowie zamieszkasz w namiocie wieloosobowym typu 

NS na terenie obozu. Sen na kanadyjkach pod dwoma kocami. Śpiwór zabierz ze 

sobą! 

Jeżeli masz obawy i wolisz zakwaterować się gdzie indziej musisz sam sobie                            

to miejsce znaleźć i sfinansować. 

- węzeł sanitarny: mamy toalety typu TOI TOI! Niestety, ale czasy kopanych 

latryn bezpowrotnie minęły… 

Dla chętnych zapewniamy prysznice z ciepłą wodą (zimna też jest i nawet 

przeważa). 

- wyżywienie: nakarmimy na obozowej porcelanie. Będą trzy wspólne obiady, 

dwa śniadania i dwie kolacje, 

- atrakcje: zgodnie z programem, 

- opieka medyczna: najlepsza w tej szerokości geograficznej, 



- powrót: autokar będzie czekać w niedzielę 17.07 po obiedzie w ustalonym 

miejscu. Dojazd do stanicy hufca w Mińsku około 21.00, 

- koszt: 350,- zł obejmuje transport i wyżywienie na miejscu oraz pakiety 

żywieniowe na drogę powrotną 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA 

- uczestnika Jubileuszu obowiązują wszystkie regulaminy obozowe – będą do 

poczytania w podobozie 

 

ZESTAW MAŁEGO OBOZOWICZA 

 Zabierz ze sobą: 

- śpiwór (może będzie czas na sen) 

- przybory toaletowe (może jednak będzie czas na mycie),  

- jakieś ubranie na zmianę (alternatywa dla prysznica), 

- płaszcz przeciwdeszczowy (parasole ulegną zniszczeniu), 

- kalosze (szpilki zawisną na najbliższym drzewie), 

- worek ze wspomnieniami (anegdoty lubiatowskie, pamiątki obozowe, zdjęcia, 

koszulki, plakietki itp.), 

- NAJWAŻNIEJSZE: dobry humor i słońce w sercu, 

- I JESZCZE WAŻNIEJSZE „ZAŁÓŻ MUNDUR I PRZYPNIJ LILIJKĘ…” 

 

PS. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. 

 

CZUWAJ! DO ZOBACZENIA W LUBIATOWIE! 

 

 

 


