


Obóz
Na Scout Camp Poznań



Scout Camp – idea fundacji Wspólny Nurt, której celem jest zanurzenie
się w klimacie skautowo-kempingowego spokoju, ciepła ogniska
i wspólnoty, którą wspólnie mamy zamiar stworzyć. Przy wsparciu

członków Szczepu Herkulesa Podolany-Strzeszyn oraz innych instytucji
pragniemy wszechstronnie edukować i szerzyć ideę slow-life.



Lokalizacja
i transport



100 m od stałego przystanku linii 195

2,4 km od stacji PKP w Złotnikach

3,5 km od stacji PKP „Strzeszyn"

4,4 km od stacji PKP „Poznań Wola”

3,3 km od stacji PKP „Kiekrz”

12 km od stacji PKP i PKS „Poznań Główny”

Komunikacja



Przestrzen
,



Teren znajduje się na przedmieściach
Poznania nad Jeziorem Strzeszyńskim,
leżący na powierzchni 4 ha ogrodzonego
lasu.



Na terenie Campu znajduje się kilka
obiektów różnego typu. Istnieje możliwość
wykorzystania ich jako przestrzeni
programowej, świetlicowej, mieszkalnej
oraz magazynowej.



Infrastruktura



Na terenie znajduje kilka kultowych domków
typu „Brda” możliwych do wykorzystania
pod sypialnie, dla dzieci i nie tylko, podczas
obozu, kursu bądź szkolenia.

Licba miejsc noclegowych w domku: 10 osób
Łączna liczba miejsc w domkach : 40 osób

Domek „Scouta”



,

Nowo wyremontowany budynek świetlicowy
o powierzchni 70 m². Możliwy do wykorzystania
jako przestrzeń programowa.

Budynek możliwy do wynajęca pod biwak, kurs,
szkolenie.

Budynek swietlicowy



Do wszechstronnego wykorzystania kryta
dachem wiata programowa. Wyposażona
w betonową podłogę, ławki oraz girlandy
świetlne.

Drewniana wiata



Łazienki z wydzieloną osobną
przestrzenią dla kobiet i mężczyzn.

W każdej z nich znajdują się 2 ustępy,
3 prysznice oraz 4 umywalki.

Sanitariaty z dostępem do ciepłej,
bieżącej wody.

Murowane sanitariaty



Kociołek i ruszt
na trójnogach

Ławki + pieńki
do siedzenia

Zgłoszone i dopuszczone
miejsca ogniskowe

Opcjonalne zadaszenie
na części z miejsc

Ogniska



• girlandy świetlne

• drewniane ławki

• płot drewniany

• namioty

• tipi

Klimat



Do dyspozycji liczny sprzęt wojskowy. Namioty
mieszkalne (typu "10" oraz typu "NS"),
świetlicowe (mogące pomieścić dużą liczbę
osób), turystyczne, kuchnia polowa, łóżka,
materace, koce.

Nasz sprzet,



Wyzywienie
.



Catering

Koordynacja posiłków, dopięcie szczegółów
jadłospisu przyjaznego również alergikom.

Możliwość samodzielnego przygotowywania
posiłków na kuchni polowej.



Program



Bliskosc centrum Poznania
, ,

Ogromna ilość atrakcji w centrum
Wielkopolski zapewnia atrakcyjny
i wartościowy program dla każdego.



• Stary Rynek w Poznaniu

• Katedra Poznańska

• Ostrów Tumski

• Park Cytadela

• Dzielnica Cesarska

• Zamek Królewski

• Plac Wolności

Co zobaczyc w tym Poznaniu?
,

Historia Poznania:



• Pyrland Park Linowy

• Be Happy Muzeum

• Muzeum Rogalowe

• Brama Poznania

• Stare i Nowe Zoo

• Termy Maltańskie

• Palmiarnia Poznańska

• Muzeum Czekolady

• Teatr Animacji

• Teatr Nowy

Co zobaczyc w tym Poznaniu?
,

Atrakcje:



• Rezerwat Meteoryt Morasko

• Puszcza Zielonka

• Dziewicza Góra

• Wielkopolski Park Narodowy

• Zamek w Gołuchowie

• Dolina Baryczy

• Kompleks w Rogalinie

Na jednodniowa wyprawe:,,

Co zobaczyc w tym Poznaniu?
,



Co w okolicy?



Odległość 400 m

Plaża miejska z dużym pomostem
w kształcie podkowy.

W sezonie strzeżona przez ratownika
WOPR.

.
Miejska plaza



Przystan Strzeszynek
RAFAMARINA

Odległość 250 m

Wypożyczalnia kajaków, supów, rowerków wodnych,
dmuchanego parku rozrywki na wodzie.



Odległość 500 m

Cztery boiska do siatkówki
plażowej przy pobliskim
jeziorze.

Boiska do siatkówki



Liczne trasy rowerowe i piesze w okolicy.

Liczne szlaki turystyczne



Miejska siłownia (550 m)

Boisko do koszykówki (600 m)

Duża polana programowa (650 m)

Miejski plac zabaw (550 m)

Inne



Cennik



-----------------------------------------------

Pobyt na Scout Camp Poznań (dostęp do sanitariatów,
przestrzeni programowych, miejsc ogniskowych, zaplecza
gospodarczego)

20 zł netto / os / dzień

Wyżywienie / catering (śniadanie, dwudaniowy obiad,
podwieczorek kolacja, transport cateringu)
Możliwość organizacji wyżywienia we własnym zakresie.

33 - 40 zł netto / os / dzień
W zależności od jadłospisu i liczby osób

Wynajem sprzętu (namioty sypialniane, namioty
świetlicowe, łóżka polowe, kanadyjki, koce, materace,
kuchnie polowe)
Możliwość przyjazdu z własnym sprzętem.

W zależności od potrzeb
i rodzaju pożądanego sprzętu

Na całość wystawiamy fakturę Vat doliczając 8 %

Koszty na osobe:,



Jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje i pomysły naszych gości!

Wesprzemy w organizacji logistyki i programu!

Przyjedź do nas na wizję lokalną, oprowadzimy Cię,
odpowiemy na nurtujące pytania i poczęstujemy
pyszną kawą!



Zapraszamy na Scout Camp Poznan!
,



Buduj to miejsce razem z nami!

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.scoutcamp.pl

Znajdziesz nas również na:



NUMER KONTA: 73109014760000000144428486

ADRES: Ul.Przasnyska 21, 60-461 Poznań

KRS: 0000827761

NIP: 78112006143

Pomysłodawca oraz podmiot prowadzący:



Spocznij!


