Związek Harcerstwa Polskiego Okręg Wielka Brytania
Polish Scouting Association UK National Council

HUFIEC GDYNIA
Kolonia Zuchowa 23/07-05/08 2017

Kolonia Zuchowa „ Galaktyka” zaprasza na wspólną podróż w kosmos.
WYJAZD

Niedziela 23/07 po mszy sw o godz.10.00 z pod Sali Parafialnej. 196,Lloyd
St. North, Moss Side. Manchestr. M14 4QB

POWRÓT

Sobota 5/08 ; przyjazd do Sali Parafialnej Manchester pomiędzy godz.13.0014.00

Miejsce Kolonii
Kierownictwo

Stanica Harcerska

Komendantka : Pwd Iga Rutkowska

Polish Home,
Penrhos, nr Pwllheli,
Gwynedd, LL53 7HN.

Email: igarutkowska@hotmail.com
Tel: 07512701652

Zgłoszenia
Zgłoszenia do 15 czerwca 2017 r. (wraz z zaliczką Ł50)
Przyjmujemy zapłatę za kolonię ratami pod warunkiem, że całość będzie zapłacona do 15
lipca 2017 r.
Zgłoszenia nalęzy przekazać sekretarce kolonii, druhnie Krysi Budziosz
Sekretarka kolonii:


Dhna Krysia Budziosz –
Tel: 01204 887946
Email: : briankrys@btinternet.com

Adres : 41 Fernview Drive, Bury BLO 9XB

KOMENDA KOLONII UPRZEJMIE PROSI RODZICÓW O JAK NAJWCZEŚNIEJSZE
ZŁOŻENIE ZGŁOSZEŃ DLA UŁATWIENIA ORGANIZACJI WYJAZDU, ZAMÓWIENIA
AUTOKARU, ZALATWIENIA UBEZPIECZENIA I ZAKUPU ŻYWNOŚCI.

Opłata
Koszt kolonii pokrywa: koszulkę kolonijna, odznaki, wycieczki, sklepik.
Opłata za Kolonię: wynosi £200 za dwa tygodnie lub £130 za jeden tydzień.
Rodzice, którzy zgłoszą zucha na dwa tygodnie, a zabiorą go przed upływem pełnego terminu Kolonii
bez poważnego podowu, nie mogą ubiegać się o częściowy zwrot opłaty.
Rodzice zuchów nie korzystających z zorganizowanego transportu nie mogą upominać się o zwrot
kosztu przejazdu.
Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy Kolonii są ubezpieczeni poprzez Związek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami
Kraju na podstawie wpłaconych rocznych składek. Jeżeli nie zostało to zrobione wcześniej w cągu
roku harcerskiego, składki w wysokości £13.25 naleźy uregulować przy pierwszej wpłacie za
Kolonię. Czek powinien być wystawione na POLISH SCOUTING ASSOCIATION –GDYNIA
ZBIORKI
Warunki Uczestnictwa
W Kolonii Zuchowej mogą uczestniczyć zuchy, które: są w wieku od 6-ciu do 11-stu lat;
Dzieci poniżej 6-ciu lat, z punktu widzenia ubezpieczenia, mogą być tylko przyjęte w razie
uczestnictwa rodziców w Kolonii i wyłącznie na ich odpowiedzialność.
Opieka Lekarska
§ Opieka lekarska jest zapewniona przez pobliskiego lekarza.
§ Każde dziecko powinno być zbadane przed wyjazdem przez lekarza, który stwierdzi na Formularzu
Zgłoszeń, że dziecko może brać udział w Kolonii.
§ Komenda Kolonii gotowa jest przyjąć dziecko bez zaświadczenia lekarskiego pod warunkiem, że
rodzice gotowi są ponieść odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i podpiszą Formularz Zgłoszeń.
§ Ponadto, bardzo prosimy rodziców by PRZY ZGŁOSZENIU PODALI JAKIEKOLWIEK
DOLEGLIWOŚCI, na które dziecko cierpi i, o ile powinno brać LEKARSTWA, O PODANIE
DOKŁADNEJ DAWKI. Szczególnie prosimy o PODANIE JAKICHKOLWIEK ALERGII.
Zaoszczędzi to wiele przykrych niespodzianek i kłopotów dzieciom i ich opiekunom.
Odwiedziny
30 lipca odbędzie się Dzień Gości na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Msza Św o godz 09.30
, a następnie Uroczysty Kominek i pyszny poczęstunek z atrakcjami.
Nie może nikogo na nim zabraknąć.

Ekwipunek
WSZYSTKIE RZECZY muszą być oznaczone IMIENIEM I NAZWISKIEM zucha.


























Duża zielona koszulka ( rozmiar dorosły)
Pełen mundur : pas zuchowy, chusta zuchowa- zielona, beret
Dziewczynki: zuchowy fartuch, białe krótkie skarpetki i czarne szkolne buty
Chłopcy: bluza mundurowa, spodenki w kolorze khaki , czarne krótkie skarpetki i czarne
szkolne buty
Koszulki hufca oraz bluza - „sweat-shirt” i „T-shirt”
Ciemne spodnie.
Kurtka nieprzemakalna,
Obuwie sportowe - „trainers”,
Zmiana bielizny,
Szorty,
Długie spodnie,
Bluzy/ sweter
Koszulki
Strój kąpielowy
Nadmuchiwane skrzydełka do pływania „ armbands”
Śpiwór
Prześcieradło
Poduszkę i poszewka na nią
Ciepla piżama
Przybory do mycia; mydło, pasta i szczotka do zębów, reczniki ( 2 duże i 1 mały), przybory
do czesania włosów; szampon, żel pod prysznic, dezodorant NIE AEROSOL z powodów
zdrowotnych!
Mały plecak na wędrówke
Notesik
Przybory do pisania
Książkę do czytania
Gry planszowe
Przezroczysty bidon na wodę ( 500 ml) z możliwością zawieszenia
Ubezpieczenie Kolonii nie pokrywa sprzętu elektronicznego. Telefony komórkowe oraz
gry należy zostawić w domu – przywiezione telefony/gry muszą być przekazane
Komendantce na początku Kolonii i zostaną zwrócone ostatniego dnia.

Podczas kolonii dzieci maja zapewnione słodycze. Prosimy nie dawać im żadnych
słodkości oraz przekąsek.
Z pozdrowieniem zuchowym
CZUJ!
Hufcowy
Phm. J Kowalski

Komendantka kolonii
pwd Iga Rutkowska

