Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Szczep PUSZCZA im. Króla Kazimierza Wielkiego, Niepołomice

KOLONIA ZUCHOWA – „Nad morzem” 2016

KOSZT KOLONII: 900 zł
WPŁATY:
Zaliczka: 150 zł do 23 stycznia 2016
I rata:
II rata:
II rata:

200 zł do 12 marca oraz termin oddania KARTY KOLONIJNEJ
250 zł do 23 kwietnia
300 zł do 28 maja

Należność przekazujemy na konto:
Szczep Puszcza, 32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15
Nr konta: ……………………………………………………
Tytułem: Składka Programowa (imię i nazwisko dziecka)
Lub gotówką, terminy wpłat:
Drodzy rodzice,
Już po raz kolejny wyruszymy z Państwa dziećmi na wakacyjny wypoczynek. Jest to
druga,
szczepowa
kolonia.
Po
raz
pierwszy
w
naszej
40-letniej historii nad morzem.
Zajęcia na kolonii oparte są o metodykę zuchową – system tęczy.
Każdy uczestnik przestrzega Prawa Zucha oraz Prawa Harcerskiego. Kolonia sprzyja
rozwijaniu zainteresowań uczestników, nauki współpracy i umiejętności.
Wyjazd pozwala na zdobycie cennego doświadczenia, nauki samodzielności oraz
sprawdzenia siebie w codziennych sytuacjach. Brak telefonów powoduje możliwość
lepszego poznania świata oraz nawiązanie realnych przyjaźni.

Dyżur:
30
30
30
2 stycznia godz. 10 - 10 , 15 stycznia godz. 19 – 19 , 23 stycznia godz. 10 - 10
00
Po zbiórkach zuchowych: w każdą 2 sobotę miesiąca do godz. 13
Wpłaty gotówkowe zbierają drużynowi.

Kadra kolonii:
Komendant zgrupowania:
Komendantka 5 NGZ „Zielone Iskierki”:
Komendant 9 NGZ „Podróżnicy”:

hm. Maciej Klima HR
phm. Ewa Rychtarczyk wędr.
pwd. Ewa Biernat wędr.
ćw. Tomasz Henke

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Kadra zuchowa

Adres kolonii:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,
ul. Przebendowskiego 27; 84-100 Puck

Termin: 2 - 14 lipca 2015
WYJAZD: Jedziemy pociągiem, informacja zostanie podana w późniejszym terminie
po uzgodnieniu z PKP
POWRÓT: Jedziemy pociągiem, informacja zostanie podana w późniejszym terminie.
po uzgodnieniu z PKP

Termin odwiedzin:

9 lipca 2015
ZEBRANIE Z RODZICAMI: 15 stycznia 2016 o godz. 19:30

Kontakt z dziećmi:
00

00

Telefonujemy w czasie ciszy poobiedniej tj. 14 – 16 do komendy
(drużynowi, wychowawcy, przyboczni) oraz do opiekunów danych szóstek.
Wszystkie numery otrzymają Państwo w dniu wyjazdu.

Czego nie zabieramy?
Nie zabieramy sprzętu elektronicznego: TELEFONÓW, mp3, mp4, tabletów, itd.
Rzeczy te będą konfiskowane na czas kolonii, a po niej oddane rodzicom.
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 drużynowemu w dniu wyjazdu,
 kieszonkowe
 mundurek (białe wywijki, zielone getry, beret/czapka, chusta, dowolny
pierścień do chusty, pasek,
dziewczynki: 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), sandały
 strój kąpielowy,
 czapka lub chustka na słońce,
 strój obrzędowy
 krem z filtrem, coś przeciw komarom latarka + zapasowe baterie,
 śpiwór i mała poduszka/jasiek,
 prześcieradło
 prowiant na podróż i mały plecak na wycieczki.

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.
W ramach fabuły zuchy przygotowują sobie strój obrzędowy lub zabierają jego
części na kolonię. Informację co należy zabrać na kolonię otrzymają Państwo do
końca maja.
Zgrupowanie:
Kolonia jest samodzielną akcja letnią, która ma swojego komendanta. Dzieli się
na dwa podobozy, które tworzą 2 Niepołomickie Gromady Zuchowe.
Zuchy śpią w salach szkoły podstawowej. W każdej sali znajduje się opiekun
szóstki (harcerka/harcerz). Szkoła znajduje się ok. 300m od Zatoki Puckiej oraz
ok. 1,5km od stacji PKP.
Zuchy śpią na łóżkach, każdy zuch ma ze sobą zabrać prześcieradło,
śpiwór i małą poduszkę/jaśka.
Razem z nami jedzie opieka medyczna, która będzie czuwa nad naszym
zdrowiem podczas koloni.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
kadra 5 NGZ „Zielone Iskierki”
oraz kadra 9 NGZ „Podróżnicy”

Pakujemy dzieci w wygodne, nieduże torby lub plecaki które bez problemu
same udźwigną albo w walizkę, którą dziecko spokojnie da rade pociągnąć.

Wszystkie rzeczy (beret, wywijki itd.) powinny być podpisane.

Informator Kolonii Zuchowej Szczepu PUSZCZA
Puck – 2016
www.szczeppuszcza.pl

