Stowarzyszenie
Harcerskie
KOLONIA ZUCHOWA
2012

Termin: 3-20 lipca
Miejsce: OW Posejnele w Gibach k. Sejn.
Komendant: phm Jakub Szewczyk HO
Koszt: 1350 zł
Przedpłata (bezzwrotna): 150 zł płatna do 20 maja br.
Reszta: 1200 zł płatna do 15 czerwca br.
Ważny termin: 15 czerwiec termin złożenia karty kwalifikacyjnej i
regulaminu u drużynowej/go
Wpłaty dokonujemy tylko na konto bankowe:
Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Kredyt Bank IV o. W-wa
Nr konta: 84 1500 1777 1217 7001 1433 0000
W tytule wpłaty prosimy wpisać: Kolonia Zuchowa 2012 oraz imię i
nazwisko dziecka
Telefony kontaktowe
Jakub Szewczyk
792-127-771
kszewczyk@sh.org.pl

Anna Miedzianowska
605-470-480
amiedzianowska@sh.org.pl

Mateusz Kaczmarek
602-665-096
mkaczmarek@sh.org.pl

EKWIPUNEK
• Kompletny mundur zuchowy:
dziewczynki – fartuch, pas zuchowy, buty za kostkę
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chłopcy – bluza, krótkie ciemne spodenki, pas zuchowy, buty
za kostkę
Wszyscy: długie spodnie do munduru (nie dresowe) w
ciemnym kolorze
Ważna legitymacja szkolna, legitymacja zucha (jeśli zuch posiada)
Piżama lub inne ubranie wyłącznie do spania
Przynajmniej 7 zmian bielizny i skarpetek, proszek do prania
Przynajmniej 7 koszulek z krótkim lub z długim rękawem
Bluza, sweter lub polar
Kurtka przeciwdeszczowa
Dwie pary długich spodni, dwie pary krótkich spodni
Strój kąpielowy
Tenisówki lub trampki, ew. adidasy
Sandały lub klapki, ew. kalosze
Czapka z daszkiem lub chustka na głowę
Ręczniki kąpielowe: 1 mały, 2 większy
Przybory do mycia : mydło (najlepiej w płynie), gąbka (!), pasta i
szczoteczka do zębów, grzebień, szampon.
Proszek do prania, preparat przeciwko komarom
Przybory do szycia, ew. zapasowe guziki do munduru
Mały plecak, latarka + zapasowe baterie,
Przybory do pisania
Strój obrzędowy (szczegóły w późniejszym terminie)

Uwaga! Prosimy ograniczyć dawanie zuchom telefonów
komórkowych, akcesoriów elektronicznych itp. A także:
zapałek, noży i cennych rzeczy.
Wszystkie leki (nawet preparaty witaminowe) należy w dniu
wyjazdu dać kadrze kolonii w osobnym woreczku, podpisane
imieniem i nazwiskiem zucha oraz sposobem dawkowania i
ew. uwagami.
Zalecamy pakowanie ubrań w woreczki foliowe i w jeden
plecak.
Najlepiej, jeśli ubrania – zwłaszcza części munduru są
podpisane inicjałami zucha.
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