INFORMATOR KOLONIJNY
Swobnica 2018
8 Szczecińska Gromada Zuchenek „Rusałki Azaliowego Ogrodu”
7 próbna Policka Gromada Zuchenek „Opiekunki Sekretnego Źródła”
1 Koszalińska Gromada Zuchenek „Strażniczki Kwiatowego Skarbu”
8 Szczecińska Gromada Zuchów „Rycerze Iskry”

GARŚĆ KONKRETÓW
Termin kolonii: 30.06-8.07.2018
Koszt: 750 zł (jeśli rodzeństwo, to 700 za osobę)
Miejsce: Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Swobnicy
Swobnica 12, 74-110 Banie
Komenda:
Komendant: phm. Jakub Borkowski HR (tel. 792 678 889)
Oboźny zuchów: HO Kacper Borkowski (tel. 69 000 69 47)
Oboźna zuchenek: sam. Oliwia Konopska (te. 780 150 586)
Warunki uczestniczenia w kolonii:
- opłacone składki,
- terminowe dokonanie wpłaty i oddanie kart uczestnika,
- pełne umundurowanie.
Termin wpłat:
Bezzwrotna zaliczka – 150 zł do 28.04.2018
Termin oddania kart uczestnika (razem z zaliczką - do 28.04.2018)
I rata – 300 zł do 31.05.2018
II rata – 300 zł do 15.06.2018
(karty będą dostępne do pobrania na stronach gromad)
Konto kolonii:

59 2490 0005 0000 4600 8910 4146
ZHR Okręg Północno-Zachodni
ul. Felczaka 17/U1 71-417 Szczecin
Tytuł wpłaty: (imię i nazwisko dziecka), składka
programowa za udział w kolonii 2018

PROSIMY NIE DAWAĆ DZIECIOM SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (w tym zegarków i telefonów) –
kontakt będzie możliwy przez telefony kadry w przerwie poobiedniej i przed snem (informacja
o godzinach zostanie podana SMS-em, prosimy też nie dzwonić zbyt często).
Filmy z zeszłorocznej kolonii zuchów dostępne na funpage’u gromady:
https://www.facebook.com/rycerzeiskry/

Lista proponowanych rzeczy na kolonię:
(Proponujemy pakowanie się w plecak turystyczny. Jedziemy autokarem.)

























mały plecak
prześcieradło białe
śpiwór i poduszka
legitymacja szkolna
Pełne umundurowanie.
o
Zuchy: koszula, czapka z wilczkiem, chusta, pierścień, pas, krótkie spodenki
ciemne, nie dresowe
o
Zuchenki: fartuch, pas, chusta, wywijki, białe rajstopy, beret
Przybory do mycia:
mydło (najlepiej w płynie), kubek, pasta i szczoteczka do zębów
ręcznik duży – 2 szt.
ręcznik mały – 1 szt.
klapki
koszulka z krótkim rękawkiem – 5 szt.
koszulka z długim rękawkiem – 5 szt.
skarpetki, majtki – 9 szt.
spodnie długie – 2 szt.
spodnie krótkie – 3 szt.
kurtka chroniąca od wiatru
okrycie przeciwdeszczowe (kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy)
bluza lub sweter
sandały
buty sportowe
kalosze
kubek do picia
piżama
strój kąpielowy
krem przeciwsłoneczny
sprej na komary i kleszcze
kieszonkowe – 50 zł w opisanej imieniem i nazwiskiem zucha kopercie.
czapka z daszkiem




Zuchenki dodatkowo:
sukienka/ spódniczka
koszulka z Baden-Powellem (kto już ma)







Dodatkowe informacje: zuchy - drużynowy Kacper Borkowski (tel. 69 000 69 47)
zuchenki - drużynowa Oliwia Konopska (te. 780 150 586)

METODA I CELE WYCHOWANIA ZUCHOWEGO
Ideą metodyki ruchu zuchowego jest wychowanie poprzez zabawę.
Kolonia zuchowa, w odróżnieniu od obozów harcerskich, odbywa się w budynku. Pełnoletnia
kadra zuchmistrzowska opracowuje szereg zajęć dla zuchów, opiekuje się nimi 24 godziny na
dobę oraz pomaga im w przygotowaniu śniadań i kolacji (obiady są gotowane przez
wykwalifikowane kucharki).
Dzieci uczą się przede wszystkim działania w grupie rówieśniczej oraz samodzielności i
dyscypliny.

