
 

 
 
 
 
 
 
 KOLONIA ZUCHOWA 2015                           KOMUNIKAT KOLONII 
 

26go kwietnia 2015 r. 

Szanowni Rodzice! 

Kolonia Zuchowa, to jest wspaniała okazja dla Zuchów, żeby spędzić wakacje z kolegami przy 
wspólnej zabawie. W ładnym otoczeniu poza miastem zuchy zbierają przeżycia i doświadczają 
nową samodzielność w wesołej, koleżeńskiej, polskiej, zuchowej atmosferze. 

Kolonia w tym roku obędzie się w terminie od niedzieli 9-go sierpnia do niedzieli 23-go sierpnia 
na terenie Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton, Lincolnshire. 

 

ADRES KOLONII   Kolonia Zuchowa Hufca "Warszawa" 

Centralna Stanica Harcerska Fenton 

Newark Road 

Torksey,  

Lincolnshire  

LN1 2EJ  

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przymujemy tylko od chłopców, którzy należą do zuchów, regularnie uczęszczają w 
zbiórkach podczas roku i starają się mówić po polsku. 

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesłać, do 15go czerwca, na adres Druha Kuby 
Kalarus, 106a Saint George’s Avenue, London, N7 0AH. Do zgłoszenia należy dołączyć pęłną 
opłatę. 

Pragneiemy podkreślić ważność trzymania się tego terminu. W stosunku do liczby otrzymanych 
zgłoszeń zamawiamy autokary do przejazdów, zakupujemy materiały na kolonie, itd. Obecny klimat 
ekonomiczny, a szczególnie ceny paliwa i żywności, nakazują ostrożność w planowaniu, a 
motywuje nas zasada, żeby opłata za kolonie nie była zanadto wysoka. Wobec tego, dla tych 
zuchów których zgłoszenia dojdą po terminie 15go czerwca, opłata może być trochę podwyższona. 
 

OPŁATA 

Koszt kolonii, (w którym są włączone:  bank zuchowy (£5), powrotny przejazd, stołowanie i 
zamieszkanie) wynosi £290 od uczestnika. 

Czeki prosimy wystawić na konto – Kolonia Boys No. 2 – Zuchy Summer Camp 

 CAŁĄ OPŁATĘ NALEŻY WPŁACIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ  - 15go czerwca. 
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WYJAZD NA KOLONIĘ 
 
Wyjeżdżamy w niedziele 9-go sierpnia. 
Zbiórka przed wyjazdem o godz. 10.30 przy kaplicy na Willesden Green. 
Adres: 182 Walm Lane, Willesden Green, London, NW2 3AX 
 
Będziemy mieli jeden przystanek po drodze.  Rodzice są proszeni o zaopatrzenie zuchów w 
kanapki i coś do picia na drogę, oraz danie tabletek tym chłopcom, którzy chorują podczas 
podróży. 
 

 Zuchom nie wolno brać gumy do żucia do autokaru! 
 
 
POWRÓT Z KOLONII 
 
W niedziele 23-sierpnia około godz. 16:30/17:00,  na to samo miejsce co wyjazd-adres 
podany u góry. 
 
 
DZIEŃ GOŚCI 
 
Dzień Gości odbędzie się w niedzielę 16-go sierpnia. Tradycyjnie, tego dnia zuchy lubią z 
rodzicami wyjść poza teren kolonii na obiad.  Goście, którzy potrzebują noclegi powinni je 
sobie zapewnić we własnym zakresie.  Niestety, w tym roku nie będzie możliwe stawiania 
namiotu na terenie kolonii.   
 
Zastrzegamy, że nie będzie wolno przyjechać z psem, ponieważ w ubiegłych latach 
mieliśmy sporo kłopotu z tego powodu. 
 
Z okazji odwiedzenia swoich zuchów na kolonii, można przywieźć czystą bieliznę, skarpety 
itd. i zabrać brudną do domu. 
 
 
STWIERDZENIE DOTYCZĄCE DZIECKA 
 
Chociaż nie potrzeba zaświadczenia od lekarza, natomiast jest konieczne, aby wszyscy 
rodzice w najbliższym terminie przesłali wypełniony i podpisany formularz p.t.  Stwierdzenie 
Dotyczące Dziecka na adres Druha Kuby Kalarusa, podany powyżej.  Bardzo prosimy jak 
najbardziej dokładnie wypełnić wszystkie dane.  Jest niezmiernie ważne, abyśmy posiadali 
wszystkie wymienione szczegóły o każdym dziecku. 
 

 Formularz jest załączony w tym komunikacie. 
 
MUNDUR 
 

 Koszula mundurowa 

 Chusta koloru gromady 

 Szorty khaki 

 Spodnie khaki 
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WYPOSAŻENIE 
 

 8 zmian bielizny 

 8 par skarpet 

 5 koszulek 

 3 pary spodni/track suit 

 3 pary szortów 

 2/3 swetry 

 2 piżamy 

 Kurtka nieprzemakalna 

 Kąpielówki 

 3 ręczniki 

 Przybory do mycia 

 Sandały 

 Tenisówki 

 Buty gumowe 

 Czapka na słońce i deszcz 

 Śpiwór 

 Prześcieradło 

 Poduszka 

 Poszewka do poduszki 

 Worek na brudną bieliznę  

 Papier listowy 

 Koperty zaadresowane ze znaczkami do domu i krewnych 

 Przybory do pisania 
 
Ze względu na bezpieczeństwo, zuchom nie wolno mieć ze sobą scyzoryków. Inne 
przybory np. flamastry, kredki, klej (Pritt Stick) itp., się przydadzą. 
 
Ze względu na higienę i wyżywienie zuchów, prosimy ażeby nie zaopatrywać ich w łatwo 
psujące się produkty, lub nadmiarne ilości słodyczy, czekolad, ciastek itp. 
 
Prosimy, ażeby zuchy nie brali ze sobą:  ,,Walkmans”, gier komputerowych, telefonów 
komórkowych, oraz innych kosztownych zabawek. 
 
Cały bagaż należy spakować w walizkę, która się dobrze zamyka. Śpiwór lub pościel można 
spakować w osobną torbę lub worek (ale nie worek plastykowy). 
 
Mniejszy podręczny bagaż oraz kanapki na drogę należy spakować do małej 
torby/chlebaka.  Wszystkie rzeczy muszą być wyraźnie zaznaczone pełnym 
nazwiskiem zucha, a spis rzeczy wklejony do walizki. 
 
SKLEPIK I BANK ZUCHOWY 
 
Bardzo prosimy, ażeby zuchy NIE mieli przy sobie pieniędzy podczas kolonii. Zuchy będą 
mogli kupować znaczki, słodycze, itp. w sklepiku zuchowym, używając pieniądze ulokowane 
w banku zuchowym (£5.00, włączone do ogólnej opłaty za kolonię). 
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DALSZE INFORMACJE 
 
Z pytaniami proszę dzwonić na numer: 

 Druh Robert Wojciechowski: 07532000373 od godz. 9 - 19tej 

 Komendantkoloni@gmail.com 

Do koperty należy włożyć: 

 Formularz „Zgloszenie” – dwie strony 

 Formularz „Stwierdzenie Rodziców Dotyczące Dziecka” 

 Czek na całą opłatę - £290 

i wysłać na adres: Druha Kuby Kalarus, 106a Saint George’s Avenue, London, N7 0AH 

 

 
 
Serdecznie pozdrawiamy naszym zuchowym CZUJ! 

Druh Robert Wojciechowski 

Druh Marcin Roth 

Komendanci Kolonii.

mailto:Komendantkoloni@gmail.com
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SURNAME:  ……………………………………………………..............  FIRST NAME:  …............…………………………………………….. 

DATE OF BIRTH:  ……. / ……. / ……. 

 
Is your son currently on prescribed medication/ czy syn obecnie bierze jakieś lekarstwa? Yes   /   NO 

If yes, please give details/ proszę podać szczegóły: ..................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
Has your son received an anti-tetanus injection/czy syn był szczepiony przeciw tężcowi? Yes   /   NO 

Please give the date of the last injection:  ……. / ……. / ……. 

On the reverse, please state all inoculations to date/ proszę podać datę wszystkich szczepień. 

 
 
Does your son suffer from travel sickness/ czy syn choruje podczas podróży?  YES   /   NO 

Has your son ever suffered from asthma/ czy syn kiedykolwiek chorował na astmę? YES   /   NO 

Does your son take medication for asthma/ czy syn używa leki na astmę?  YES   /   NO 

Does your son have any allergies/ czy syn ma jakieś uczulenia?   YES   /   NO 

Please give details/ proszę podać szczegóły: ............................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Name of GP/ Nazwisko lekarza/ nazwa przychodni lekarskiej: .................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………................................................................................ 

Telephone Number/s:  …………………………………….............................. / …………………………………………………………………. 

Address of GP’s Surgery: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parents’ address during kolonia: ................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Telephone Number/s:  ……………………………………………....................... / ….............................………………………………………... 

 
(Wszelkie podane informacje są sciśle poufane) 

Chłopcom nie wolno mieć przy sobie lekarstw. Lekarstwa należy przed wyjazdem oddać do Druha Roberta Wojciechowskiego, który 
dopilnuje odpowiedniego użycia. Na każdym opakowaniu trzeba zaznaczyć imię i nazwisko chłopca oraz instrukcje dotyczące 
odpowiedniego użycia leków. 

Stwierdzam, że stan zdrowia mego syna jest dostateczny do wzięcia udziału w kolonii zuchowej i, mając pełne zaufanie do 
kierownictwa, pozwalam mojemu synowi na udział we wszystkich zajęciach i ćwiczeniach przewidzianych w programie kolonii. 

 
PODPIS:  ……………………………………………………...................         DATA:  ……….. / ……….. / ……….. 

 
(IMIĘ I NAZWISKO LITERY DRUKOWANE): ..................................................................................................... 


