
 ZLOT KARAWANINGOWY 

 „KOZIELSKO 2022” 

16-19 .06.2022 

 
Wpisowe wynosi 200 zł. od załogi. (max. 2 osoby dorosłe + 3 dzieci do lat 18). 

 Dodatkowa opłata za udział osoby dorosłej w załodze wynosi 50 zł. 

 Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu (15.06.2022) 

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłoszenia do 10.06.2022r. 

Po określonym terminie nie gwarantujemy możliwości uczestnictwa w zlocie. 

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji udzielą Państwu: 

Marcin: 501 230 242 

Adam:   604 630 352  

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres osoby koordynującej zlot: 

Adam Kiełbasiewicz Tel. 604 630 352 

ul. Jana Kochanowskiego 25 62-100 Wągrowiec 

  

Z dopiskiem: ZLOT KOZIELSKO 
lub poprzez e-mail: zlot.kozielsko@wp.pl 

 

W tytule wpłaty należy podać nazwisko wpłacającego ilość osób dorosłych i ilość dzieci 

uczestniczących w zlocie oraz wiek dziecka. 

 

Warunkiem  uczestnictwa w zlocie jest wpłata opłaty zlotowej na podane niżej konto do dnia 

10.06.2022 roku. 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:  

PLUS BANK  

06 1680 0023 0000 0006 0463 0352 

 

Opłata za zlot obejmuje ( Świadczenia Organizatora): 

 
 - pobyt ma kempingu od 16  do 19 .06.2022 

 - pakiet powitalny i poczęstunek powitalny 

 - opłatę za przejazd autokarem na wycieczkę 

 - obiad oraz kiełbaski i piwo na ognisko 

 - opłatę biletów do Aquaparku 

 - obiad regionalny 

 - opłaty związane z projekcją filmu  

 - bufet kawowy 24h 

 - wynajęcie mobilnej sauny 

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zlotu ze względu na warunki 

atmosferyczne oraz ilość osób zgłoszonych na zlot. 

 

Zlot Karawaningu 
„KOZIELSKO” 

16-19.06.2022 
 

ZAPRASZA: 
 

Wójt Gminy Damasławek 
 

 
 

 
 

 



Program zlotu. 

 
16.06.2022  Czwartek 
Godz.10.00 - 15.00  przyjmowanie załóg 

(rejestracja załóg) 

18.00   otwarcie zlotu występ grupy  

    tanecznej „FART” 

18.30   poczęstunek  

20.00  - 24.00 zabawa taneczna  

 

17.06.2022  Piątek 
Godz. 10.00    pobudka 

12.00   wycieczka „śladami historii” 

   (przejazd zabytkowym autokarem z 

    przewodnikiem do Tarnowa   

    Pałuckiego i Wągrowca spacer po 

    rynku, Aquapark) 

17.00  - 18.00  późny obiad kuchni regionalnej 

20.00   stół biesiadny (wspólny stół,  

    każdy uczestnik przygotowuje  

    zakąski) 

20.30   kino plenerowe projekcja filmu 

    dla dzieci 

21.00   strzelnica interaktywna 

  

 

 

18.06.2022  Sobota 
Godz. 9.00   pobudka 

11.00 wycieczka po wsi piesza 

11.00  …dla osób posiadających 

rowery wycieczka rowerowa  

14.30 zabawy i konkursy ze znajomości 

historii regionu 

16.00 grochówka 

16.30 atrakcje dla dzieci i dorosłych 

ćwiczenia i pokaz akrobatyczny, 

 pokaz OSP   

17.00 „sobotnia kąpiel i sauna” 

20.30 ognisko, piwo, pieczenie 

kiełbasek  i biesiada karaoke 

 

19.06.2022  Niedziela             
Godz. 9.00  pobudka 

  9.30  śniadanie niespodzianka 

11.00  czas wolny  

 14.30  zakończenie zlotu – wspólne zdjęcie 

 

 

Życzymy udanego zlotu 

 Organizatorzy 


