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1. Trasa obozu: 

Kraków – Ojców – Pieskowa Skała – Rabsztyn – Bydlin – Ogrodzieniec – Siamoszyce 

Dziennie będziemy pokonywać od 12 do 20 km (chyba, że się zgubimy – wówczas droga może 

się nieco wydłużać) 😉 
 

2. Jak będziemy funkcjonować na obozie? 

Będziemy pracować w czteroosobowych zastępach (zgodnych z tym w jakich namiotach 

będziemy nocować). Noclegi będą odbywać się na polach namiotowych, w bazach obozowych 

lub w innych przestrzeniach, które nam to umożliwią. Jeden ciepły posiłek (najczęściej 

obiadokolację) będziemy spożywać w lokalach gastronomicznych, natomiast pozostałe posiłki 

będziemy szykować samodzielnie. Rzeczy osobiste oraz cały sprzęt biwakowy będziemy 

przenosić samodzielnie – po równo dzieląc się sprzętem dodatkowym (kuchenkami, garami, 

gitarą itp.). Dlatego zachęcamy do podzielenia się rzeczami uniwersalnymi w zastępach (np. 

nie każdy musi mieć ze sobą pastę do zębów). 
 

3. Co koniecznie musimy ze sobą zabrać? 

Pamiętajcie, że waga plecaka nie powinna przekraczać 20% masy Waszego ciała (a każdy 

będzie niósł jeszcze dodatkowe obciążenie w postaci części namiotów oraz innego sprzętu 

ogólnego). Dlatego postarajcie się możliwie jak najbardziej zredukować ilość zabieranych 

rzeczy! 
 

Pamiętajcie, żeby koniecznie zabrać: 

• Dobry, nieprzemakalny plecak (najlepiej, żeby nie był on za duży) + worek na śmieci 

wielkości plecaka lub specjalne pokrycie nieprzemakalne na plecak 

• Ciepły śpiwór + karimatę (zalecana mata samopompująca lub coś w tym stylu) 

• Wygodne, zaimpregnowane buty trekkingowe (jeśli kupujecie nowe, to wcześniej je 

trochę rozchodźcie) 

• Kurtkę przeciwdeszczową 

• Wystarczającą ilość ubrań oraz bielizny osobistej (przygotujcie się proszę na różne 

warunki pogodowe) 

• Metalową menażkę oraz sztućce + nóż typu finka 

• Ręcznik oraz wyposażona kosmetyczka, przyda się też papier toaletowy i chusteczki 

nawliżane) 

• Nakrycie głowy, krem do opalania, coś na komary oraz latarka 

• Plasterki, bandaż elastyczny + leki, które na stałe przyjmujecie (nie będzie 

możliwości przechowywania leków w lodówce!) 

• Min. 2 duże butelki wody (oczywiście będziemy ją dokupować, ale na początku 

musimy coś mieć) oraz czekolada lub mleko zagęszczone 

• Chustę (na obóz nie zabieramy mundurów!) 
 

4. Wyjazd oraz powrót 

Wyjazd 12 sierpnia o godzinie 6.20 z Dworca PKP (spotykamy się na hali dworcowej, 

odjeżdżamy pociągiem).  

Powrót 18 sierpnia około godziny 13.00 pod parking obok stadionu Korony (wracamy 

busem).  


