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KOMUNIKAT KOLONII ZUCHOWEJ – 1

Drodzy Rodzice,

Przekazujemy Państwu komunikat kolonii zuchowej, 59tej z rzędu organizowanej przez Hufiec  
Harcerzy Szczecin i Hufiec Harcerek „Pomorze”.

1. Miejsce, adres, termin
Wyjatkowo, w tym roku Kolonia nie moze sie odbyc w Stanicy w St.Briavels, ze wzgledu 
powaznych remontow. Mamy mozliwosc lokalu w tym samym rejonie, w Symonds Yat. Termin 
kolonii bedzie  od soboty 3go sierpnia do soboty 10go sierpnia  - tzn jeden tydzien.

      Adres  - Kolonia Zuchowa, Holly Barn, Symonds Yat, Monmouthshire.  

Jest tez mozliwosc, dla zuchow dziewczyn, dolaczenia do kolonii zuchowej Hufca „Baltyk” z 
Londynu. Kolonia ta odbedzie sie w pozniejszym terminie, tzn od 11ego sierpnia na dwa 
tygodnie, w Stanicy Harcerskiej w Penhros w polnocnej Walii. Prosze sie zwrocic do druhny 
druzynowej/druha druzynowego o wiecej szczegolow.     

2. Pomieszczenie
Zuchy zostaną zakwaterowane w barakach. Każde dziecko otrzyma łóżko, materac, poduszkę,  
oraz przybory do jedzenia. 

3.

4. Opieka
Dzieci przez cały pobyt na kolonii będą pod opieką instruktorów harcerskich. Pierwsza pomoc 
zapewniona. 

5. Uczestnictwo
Kolonia jest organizowana dla zuchów chłopców i dziewcząt. Tylko dzieci należące do gromad 
zuchowych z hufców Szczecin i Pomorze, skonczonych lat 8, ktore regularnie przychodza na 
zbiorki przez przynajmniej 6 miesiecy  i mówiące po polsku, będą przyjęte. Zuchy z innych 
hufców będą przyjęte jeżeli zostaną miejsca.

6. Wyżywienie
Posiłki na kolonii są smaczne, zdrowe i wydawane pięć razy dziennie: śniadanie, owoc na drugie 
śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Posiłki są przygotowane przez instruktorki zajmujące 
się tylko kuchnią. Proszę nie przywozić ani nie przysyłać żadnych cukierków ani innego 
prowiantu. Wszystkie cukierki będą odebrane od zuchów i oddane na końcu kolonii.

7. Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy kolonii od wieku szkolnego są ubezpieczeni polisą ubezpieczeniową 
wystawioną na Związek Harcerstwa Polskiego, która pokrywa wszelkie wypadki i zagubione 
rzeczy. Dodatkowe ubezpieczenie rodzice mogą pokryć we własnym zakresie.

8. Koszta
Opłata za tygodniowy pobyt na kolonii wynosi £120. Koszta pokrywają pełne wyżywienie, 
pomieszczenie, (poglowne jest drozsze, niz w Stanicy harcerskiej, staramy sie o pomoc od 
KPH azeby pokryc czesc kosztow), ubezpieczenie, rejestrację chorągwianą, wycieczke na 
basen i sprzęt kolonijny. 



9. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia na kolonię będą przyjmowane do 31go maja, do stanu 50. Jesli bedzie wiecej niz 50 
zgloszen do tej daty bedzie sie liczyla obecnosc zuchow na zbiorkach w ciagu roku (tam gdzie 
jest Gromada) oraz kolejnosc zgloszen. Opinia komendantki i druzynowych gromada jest 
ostateczna. 

 Zgłoszenie i oplate £120 proszę przesłać do 31go maja na adres komendantki:
Dhna Hm. W. Petrusewicz-Allen, 27 The Drive Esher Surrey KT10 8DH.
Czeki/przekazy pieniężne proszę wystawić na: Polish Scouting Association, Kolonia Szczecin.

10. Dojazd
Dojazd zuchów na kolonię jest odpowiedzialnością rodziców – dalsze szczegoly dojazdu beda w 
nastepnym komunikacie. 

11. Warunki przyjęcia
* ukończenie osmego roku życia
* dobry stan zdrowia – w razie choroby zaraźliwej prosimy nie przywozić zucha na kolonię 
* zezwolenie rodziców lub opiekunów (formularz)
* podpisany kodeks zachowania się (formularz)
* terminowe przesłanie zgłoszenia (podpisane przez wodza) i wpisowego 
* posiadanie mundurka zuchowego
* zuch stara się mówić po polsku

                                              Czuwaj! Czuj!

                                              Wanda Petrusewicz-Allen hm –  komendantka kolonii



ZGŁOSZENIE ZUCHA NA KOLONIĘ ZUCHOWĄ

nazwisko: pierwsze imię:

adres: telefon domowy:

komórka rodziców:

data urodzenia:

post code: wiek na kolonii: ……… lat ………miesięcy

nazwa gromady: hufiec:

imię wodza: podpis wodza: ……………………………..

zdobyte gwiazdki (proszę podać rok): I ……… II ……… III ………

zdobyte sprawności (proszę wymienić):

uczestnictwo na koloniach: kolonia 2012... . 2011 ....2010... 2009 ...  2008...   

ZEZWOLENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

Zezwalam synowi/córce na wzięcie udziału w Kolonii Zuchowej organizowanej przez Hufce 
Szczecin/Pomorze  i stwierdzam że syn/córka potrafi się porozumieć po polsku.

Podpis rodzica/opiekuna _____________________________________ dnia _______________

KODEKS ZACHOWANIA SIĘ

Ja, zuch ____________________ obiecuję, że będę się zachowywał/a według prawa 
zuchowego:

1. Zuch kocha Boga i Polskę 2. Zuch jest dzielny 3. Wszystkim jest z zuchem dobrze 4. Zuch stara się być 
coraz lepszy 5. Zuch stara się mówić po polsku

Podpis zucha ______________________________________________ dnia _______________

Spodziewamy się od zucha, że odnosi się z szacunkiem do każdego, nie przeklina, nie znęca się nad innymi 
i że słucha się wodzów. W ostateczności, w razie nadzwyczajnie złego zachowania się, komenda kolonii 
ma prawo wysłać zucha do domu.

Podpis rodzica/opiekuna _____________________________________ dnia _______________


