
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Szczep PUSZCZA im. Króla Kazimierza Wielkiego, Niepołomice 
 

 

KOLONIA ZUCHOWA – „Za lasem” 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy rodzice,  
Cieszymy się, że ponownie wyruszamy z Państwa dziećmi na niezapomniany 

wypoczynek. Oddajemy w Państwa ręce informator, w którym przekazujemy 

najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej kolonii. W razie pytań prosimy o 

kontakt telefoniczny.  

Zajęcia na kolonii oparte są o metodykę zuchową – system tęczy.  

Każdy uczestnik przestrzega prawa zuchowego. Kolonia sprzyja rozwijaniu 

zainteresowań uczestników, nauki współpracy i umiejętności. Podczas wyjazdu 

zdobywamy cenne doświadczenie oraz przyjaźnie na całe życie  
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!  

Kadra zuchowa 
 
Adres kolonii:  

Ośrodek wypoczynkowy „Za lasem” 
Gościm 97, 66-535 Gościm 

 
Termin: 20 - 31 lipca 2015 

 
ODJAZD: Jedziemy pociągiem, informacja zostanie podana w późniejszym terminie.  
POWRÓT: Jedziemy pociągiem, informacja zostanie podana w późniejszym terminie.  
 

Termin odwiedzin:  26 lipca 2015 
ZEBRANIE Z RODZICAMI: 29 maja 2015 o 17 30 

 

 
KOSZT KOLONII:  820 zł 
 
WPŁATY:  
 Zaliczka:  150 zł do 2 maja wraz z Kartą Kolonijną 

 I rata:  370 zł do 29 maja 

 II rata:  300 zł do 21 czerwca 

 

Należność przekazujemy na konto: 

 Szczep Puszcza, 32-005  Niepołomice, ul. Partyzantów 15 

 Nr konta: 94 1940 1076 3146 6967 0001 0000 

 Tytułem: Składka Programowa  (imię i nazwisko dziecka) 

 
Lub gotówką, terminy wpłat: 

25/04 od 10 30 – 11 

02/05 w czasie pikniku 

17/05 po mszy harcerskiej 

23/05 w czasie zbiórki 

30/05 w czasie zbiórki 

06/06 w czasie zbiórki 

13/06 w czasie zbiórki 

21/06 po mszy harcerskiej 

 

 
Kadra koloni: 
Komendantka zgrupowania: phm. Ewa Rychtarczyk wędr. tel. 603 240 436 

Kwatermistrz zgrupowanie: Tomasz Gancarczyk tel. 601 564 533 

Komendantka podobozu: pwd. Ewa Biernat wędr. tel. 502 978 373 

II wychowawca: pwd. Gabriela Zielonka wędr. tel. 792 643 394 

Oboźna: trop. Weronika Sołkowska tel. 505 011 341 

Programowa: sam. Paulina Pieczonka tel. 506 120 558 

Opiekunki szóstek: och. Joanna Krzyżanowska,  

 och. Julia Nowak, 

 dh. Gabriela Wąsik 

 

Kontakt z dziećmi: 
Telefonujemy w czasie ciszy poobiedniej tj. 14

30
 – 16

00
 do kadry.  

Numery opiekunek dostaną Państwo w dniu wyjazdu. 

 



 
Czego nie zabieramy? 
Nie zabieramy sprzętu elektronicznego: TELEFONÓW, mp3, mp4, tabletów, itd. Rzeczy te 

będą konfiskowane na czas kolonii. 

Kadra nie ponosi za nie odpowiedzialności. Prosimy zatem o nie dawanie dziecku w 

tajemnicy telefonu ponieważ będzie ono zestresowane, że ma coś czego nie wolno było 

zabrać. 

 

Zabieramy: 
□ podbitą legitymacje – oddajemy komendantce w dniu wyjazdu,  
□ kieszonkowe – max 50zł,  
□ mundurek (białe wywijki, zielone getry, beret, chusta, dowolny pierścień do chusty, 

pasek, ciemne gumki do włosów, cieliste rajstopy na chłodniejsze dni) 
□ przybory do mycia: pasta, szczoteczka, mydło, szampon, ręcznik, szczotka do 

włosów,  
□ spodnie długie i krótkie,  
□ podkoszulki,  
□ ciepła bluza lub polar,  
□ ciepła pidżama,  
□ kurta przeciwdeszczowa,  
□ bielizna + worek na brudną bieliznę,  
□ buty: klapki pod prysznic, klapki lub baleriny do chodzenia po budynku; 

buty na wyjście = buty do mundurku (pełne, ciemne i nieprzemakalne),  
□ strój kąpielowy,  
□ czapka lub chustka na słońce, 
□ ręcznik nad jezioro,  
□ krem z filtrem, coś przeciw komarom 
□ latarka + zapasowe baterie, 
□ śpiwór i mała poduszka/jasiek,  
□ prześcieradło 
□ przybory do jedzenia – miska na I i II danie, kubek, sztućce. 
□ prowiant na podróż i mały plecaczek.  
 
Pakujemy dzieci w wygodne, nieduże torby lub plecaki które bez problemu same 

udźwigną albo w walizkę, którą dziecko spokojnie da rade pociągnąć. 

Wszystkie rzeczy (przybory do jedzenia, wywijki itd.) powinny być podpisane. 
 
Stroje obrzędowe: 
biały podkoszulek sięgający zuchowi do kolan, niebieskie rajstopy, niebieski pasek do 

spodni. 

Będziemy robić „coś” z podkoszulka i rajstop tj. ucinać, malować itd. 

 

 

Leki: 
Lekarstwa z opisanym dawkowaniem w dniu wyjazdu przekazujemy komendantce lub 

opiece medycznej. 

Na koloni zuchy nie mogą same przyjmować żadnych lekarstw. 

 

Fabuła kolonii: 
Fabuła koloni do dnia wyjazdu pozostanie tajemnicą aby zrobić zuchom większą 

niespodziankę i przygodę. 

 

Zgrupowanie: 
Kolonia jest podobozem harcerskiego obozu Szczepu „Puszcza”, oddalonego 

o ok. 7 km. (Lokalizacja obozu to jezioro Zródlane oddalone ok 1 km od miejscowości 

Lubiatów) 

Nie ma z nami żadnych innych gromad zuchowych. 

 

Zuchy śpią w domkach letniskowych wraz ze swoją opiekunką szóstki.  

Razem z nami jedzie ratownik medyczny, który będzie czuwał nad naszym zdrowiem 

podczas koloni. 

 

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! 

 

kadra kolonii 5 NGZ „Zielone Iskierki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator Kolonii Zuchowej Szczepu PUSZCZA 

Gościm – 2015 

www.szczeppuszcza.pl 
 
 


