
Zgrupowanie kolonii

i obozu

26 czerwca – 7 lipca 2021

wykonała: phm. Ewa Biernat HR



LOKALIZACJA

MIEJSCE: Ośrodek Ząbie ZHR

Ząbie 50; 11-015 Ząbie

JEZIORO: ŁAŃSKIE

POWIAT: OLSZTYŃSKI

WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO

- MAZURSKIE



KADRA ZGRUPOWANIA KOLONII I OBOZU

Podobozy kolonii zuchowej:

➢ 5 NGZ Zielone Iskierki – sam. Katarzyna Trzos

➢ 9 NGZ Podróżnicy – pwd. Tomasz Henke HO

➢ 31 KGZ Polne Stokrotki – wędr. Zuzanna Siwek

➢ 33 KGZ Młode Dęby – pwd. Maciej Surga HO

➢ 6 KGZ Strażniczki Żywiołów – pwd. Aleksandra Gabryś wędr

➢ 7 KGZ Orle Bractwo – pwd. Jacek Niemiec HO

 Komendantka:

phm. Ewa Biernat HR

Podobozy obozu harcerskiego:

➢ 1 TDH Sulima – pwd. Marek Cepela HO

➢ 1 SDH Leśni – pwd. Grzegorz Garwol HO



Wytyczne związane z epidemią

Oczekujemy na podanie wytycznych w związku z wakacjami 2021.

Wypoczynek organizujemy na podstawie zeszłorocznych, w razie

zmian – będziemy Państwa informować.

Najważniejsze wytyczne z 2020 roku:

Zajęcia obywają się na terenie ośrodka;

Nie będzie wycieczek do miasta / muzeum / sklepu;

Brak odwiedzin Rodziców (rodzin) na terenie wypoczynku.



Wytyczne związane z epidemią

Uczestnik zgrupowania kolonii i obozu:

Jest zdrowy w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka

w pisemnym oświadczeniu;

Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie (i nie miały

kontaktu) w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku;

Posiada indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii;

W razie chorowania na chorobę przewlekłą koniecznie jest

dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań;



KOSZT WYJAZDU– 1200 zł

materiały programowe

materiały inne

wyżywienie

zakwaterowanie

transport

wynagrodzenia

6% dla ZHR-u

usługi



Koszt kolonii i obozu- informacja

KOSZTY KOLONII I OBOZU

Zależny od ilości uczestników (obecnie ½ stanu jednostek, około

100 osób),

Zmniejszy się przy większym zainteresowaniu wyjazdem (wzrost

liczby uczestników),

Zmniejszy się jeśli otrzymamy dotację z urzędu / firmy,

Jedynymi osobami pobierającymi wynagrodzenie jest opieka

medyczna (na podstawie umowy)



DANE DO SKŁADEK

Odpłatność na konto: Szczepu Puszcza – Niepołomice

ul. Partyzantów 15; 32-005 Niepołomice

nr konta: 67 1020 1026 0000 1202 0466 3581

Tytułem: składka programowa + imię i nazwisko

uczestnika + jednostka

Brak w tytule wpłaty składka programowa skutkuje zwrotem 

przelewu i koniecznością wykonania go ponownie!



TERMINARZ AKCJI

15.03.2021 – Zgłoszenia poprzez ankietę:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-7IXtFp_Ym-

JRiVxBuAPl3y5ZD89UQkZSUUhaWVdYQTNGWFBPNTc2NDVHSjJLRy4u

20.03.2021 – termin wpłaty 200 zł składki programowej

20.04.2021 – termin wpłaty 400 zł składki programowej

31.05.2021 – termin wpłaty 600 zł składki programowej

Karty kolonijne – informacja pojawi się wraz z kartą.

26.06.2021 – godz. 5:50 zbiórka wyjazdowa w Krakowie

07.07.2021 – powrót około godziny 18:00 do Krakowa

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-7IXtFp_Ym-JRiVxBuAPl3y5ZD89UQkZSUUhaWVdYQTNGWFBPNTc2NDVHSjJLRy4u


INFORMACJA

Na wyjeździe uczestnik nie może przyjmować samodzielnie żadnych

leków. Jeśli ktoś ma stałe lekarstwa prosimy oddać je podpisane

drużynowemu podczas zbiórki wyjazdowej.

Wszystkie lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach.

Osoby, które nie wpłacą składek członkowskich i ubezpieczenia
nie mogą wziąć udziału w kolonii.

Wszyscy uczestnicy kolonii muszą być zarejestrowani w Bazie ZHR-u

(www.baza.zhr.pl)

Rachunki do zakładu pracy zostaną wystawione chętnym Rodzicom

po zakończeniu akcji i będą do odebrania u drużynowych.



WYŻYWIENIE

Wyżywienie zbiorowe, przygotowywane przez kucharki

zatrudnione w internacie.

Diety specjalnie (wegetariańska, bezglutenowa itp.)

zaznaczamy w karcie uczestnika.

Brak informacji o diecie wegetariańskiej/bezglutenowej

skutkuje brakiem możliwości skorzystania z takiego

wyżywienia podczas wypoczynku.

Informacja o diecie specjalnej skutkuje brakiem możliwości

zjedzenia produktu spoza tej diety.

Dla osób z inną dietą (duży procent uczestników) cena

kolonii może ulec zmianie.



EKWPIUNEK - obowiązkowy

LEGITYMACJA SZKOLNA – z numerem PESEL, podbita z

podpisem uczestnika;

mundur kompletny: nakrycie głowy, ciemne nieprzemakalne buty

mundurowe;

zuchenki: sukienka mundurowa, podkolanówki i rajstopy w kolorze

gromady;

zuchy: bluza i spodnie mundurowe, getry, wywijki i czapka

z wilczkiem;

plakietki Szczepu, miasta, pierścień, chusta;

nieprzemakalne, ciemne okrycie wierzchnie (najlepiej czarne);



EKWPIUNEK - obowiązkowy
 czapka z daszkiem;

 buty (sandały), klapki pod prysznic, buty do chodzenia po ośrodku;

 śpiwór;

 bielizna;

 bluzy, koszulki, krótkie i długie spodnie;

 rzeczy do spania - najlepiej ciepły, ciemny dres;

 mały plecak na wycieczki;

 kosmetyki, ręczniki;

 kubek;

 latarka (najlepiej czołówka);

 strój kąpielowy, ręcznik, krem do opalania.



EKWPIUNEK – dodatkowy

zwykły zegarek na rękę;

aparat fotograficzny;

gitara;

piórnik, mały zeszyt na rysunki.



KONTAKT Z DZIEĆMI

TELEFONY – nie zabieramy telefonów.

Godziny kontaktu – każda jednostka indywidualnie ustala

godziny kontaktu. W dniu wyjazdu Rodzice dostają numery

telefonu wraz z godzinami dostępności.

Numer komendantki zgrupowania jest numerem kolonii.

Prosimy dzwonić na niego tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Prosimy o niedawanie telefonu komórkowego „w sekrecie” dziecku. 

Zachowuje się ono nieswojo / chwali się „kontrabandą” na forum co 

negatywnie wpływa na grupę.



INFORMACJA

Nie zabieramy sprzętu elektronicznego innego niż w ekwipunku!

Kadra akcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt

elektroniczny, który znajdzie się na terenie zgrupowania.

Całość ekwipunku powinna zostać zapakowana w jeden duży

plecak (bądź walizkę -> zuchenki/zuchy), który uczestnik będzie

w stanie samodzielnie nieść.

Do plecaka (walizki) nie mogą być przyczepione siatki i inne

elementy mogące z niego spaść.

Można do walizki / plecaka przyczepić śpiwór



Zapisując dziecko na zimowisko Rodzice wyrażają zgodę na 

prowadzenie zajęć metodą harcerską (zuchową) czyli:

Gry terenowe, z mapą i inne zajęcia „poza kolonią”

Zajęcia na terenie kolonii

Gry nocne

Wędrówki po lesie

Dlatego nie ma możliwości aby „wybrać” zajęcia w których 

dziecko będzie uczestniczyć, a w których nie.





























PYTANIA ???

Czy jest możliwość kontaktu z dzieckiem nawet raz na 2-3 dni?

TAK - Można dzwonić codziennie w wyznaczonych godzinach

Czy jest możliwość wegetariańskiego wyżywienia na obozie?

TAK - jeśli zostało to wpisane w karcie uczestnika dziecka.

Uczestnik nie dostanie wtedy produktu spoza wyznaczonej diety



Dziękuję za uwagę…..

…. I DO ZOBACZENIA na wakacjach ☺


