Hufiec ZHP Kłobuck
Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Kłobuck
im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą
42-100 Kłobuck, ul. Elizy Orzeszkowej 44 nr. tel. 796 129 121; 792 451 459
hufiec@klobuck.zhp.pl, klobuck.zhp.pl
Bank PKO BP S.A. 28 1020 1664 0000 3202 0021 1896

Ważne informacje
1. Organizator obozu/kolonii: Komenda Hufca ZHP Kłobuck


Zuchom i harcerzom członkom Hufca ZHP Kłobuck

Komenda Hufca z okazji Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kłobuckiej
udziela 100 zł rabatu od ceny obozu/kolonii
2. Termin kolonii: 03-14.07.2017 r.


Rozpoczęcie kolonii: 03.07.2017 r. (poniedziałek) godz.11-12.00
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Zakończenie kolonii : 14 lipca (piątek) godz. 18.00 odbiór kolonistów z OH „ZAWADY”
w Popowie przez rodziców/prawnych opiekunów.
W dniu zakończenia wypoczynku zostanie zorganizowany PIKNIK HARCERSKI
o szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie

3. Adres placówki: Ośrodek Harcerski „ZAWADY” ul. Harcerska 10, 42-110 Popów
4. WARUNKI ZAKWATEROWANIA: Ośrodek Harcerski „ZAWADY” położony jest na terenie
przyjaznym ekologicznie nad brzegiem rzeki Liswarty meandrującej wśród lasu sosnowego, który
otacza cały ośrodek. Cały teren jest ogrodzony i oświetlony. Uczestnicy zakwaterowani będą w 4
os. domkach letniskowych, toalety i prysznice w osobnym budynku.
5. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad-2 dania, podwieczorek, kolacja)
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Kolonia prowadzona będzie sprawdzoną metodą harcerską, polegającą m.in. na uczeniu przez
działanie, aktywnym wypoczynku, współpracy w grupie i samoobsłudze.
7.

Kadra: instruktorzy Hufca ZHP Kłobuck - nauczyciele i studenci z uprawnieniami;

8. Każdy uczestnik powinien posiadać:


LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ,



ŚPIWÓR



zuchy, harcerze – mundur,

Przykładowy spis ekwipunku:


Na kolonie dziecko powinno zabrać m.in.:

- bluzę z długim rękawem, polar;
- koszulki z krótkim rękawem (z materiałów naturalnych);
- bieliznę minimum tyle kompletów bielizny ile jest dni turnusu (plus jedna dodatkowa para);
- piżamę (a jeśli dziecko nie śpi w piżamie w domu, to powinno mieć specjalną bieliznę do spania);
- 1 parę butów sportowych; 1 parę obuwia domowego (najlepiej tzw. klapki, które jednocześnie będą
służyły jako obuwie kąpielowe pod prysznicem);
- 1 parę obuwia pełnego (do zwykłego chodzenia);
- kurtkę przeciwdeszczową i jednocześnie chroniącą od wiatru;
- czapkę z daszkiem lub chustkę na głowę;
- 1 – 2 pary krótkich spodenek;
- ubranie sportowe (koszulkę i spodenki sportowe);
- 1 para długich spodni – codziennych;
- strój kąpielowy.
Dzieci będą brały udział w wielu zajęciach w terenie jak i zajęciach sportowych. Ubranie sportowe jest
niezbędne, zalecane są przynajmniej 2 komplety. Na kolonii organizowane są dyskoteki tematyczne.
Jest to okazja do odświętnego – magicznego stroju. Dziewczynki mogą wziąć ze sobą ulubioną
sukienkę, chłopcy strój, który uważają za elegancki.



Dodatkowo, każdy uczestnik turnusu powinien posiadać:
- leki na chorobę lokomocyjną (jeśli dziecko na nią choruje);
- paczkę chusteczek higienicznych;
- leki, które dziecko przyjmuje stale ze zleceniem lekarza (leki powinny być umieszczone
w specjalnym woreczku wraz z opisem dawkowania. Leki są odbieranie dziecku w 1 dniu turnusu i są
podawane przez uprawnionego wychowawcę zgodnie z opisem dawkowania przygotowanym przez
rodzica.
UWAGA! Dziecko nie może samodzielnie przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy wychowawcy.
Wszystkie informacje zdrowotne o przyjmowanych lekach przez dziecko powinny się znaleźć wraz z
dawkowaniem w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
- krem ochronny z wysokim filtrem UV/UVB minimum 40;
- środek chroniący przed ukąszeniami komarów;
- środki higieny osobistej (pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło, szampon lub inne środki do
mycia ciała i włosów);
- 2 ręczniki (1 kąpielowy i 1 mały);;
- mały plecak lub torba (aby dziecko mogło spakować do niego prowiant na wycieczkę);
- zeszyt, w którym dziecko będzie zapisywało notatki podczas zajęć w trakcie turnusu;
- piórnik, z wyposażeniem niezbędnymi do notowania;
- latarka.
PONADTO

- prosimy nie dawać dzieciom na turnus cennych rzeczy i urządzeń elektronicznych, organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie;

- istnieje możliwość deponowania pieniędzy u wychowawcy grupy (w podpisanej kopercie
o niskich nominałach),
- informujemy o konsekwencjach za zniszczenia w obiekcie i samowolne oddalenie od grupy,
- kierownik i opiekunowie informują o ograniczeniu używania przez uczestników kolonii telefonów
komórkowych w czasie trwania zajęć i w porze nocnej.
9. Kontakt – komendant obozu: hm. Beata Pluta (tel. kont. 796 129 121)
Podczas trwania turnusu rodzice mają możliwość kontaktowania się w sprawach wychowawczych
i wszelkich problemowych oraz zdrowotnych z kierownikiem turnusu. Po przydziale do poszczególnych
grup, dzieciom zostaną przekazane także telefony do swoich wychowawców, które będą mogły podać
rodzicom.
Podczas wyjazdu uczestnicy mogą być zabrani z kolonii/obozu wyłącznie przez swoich rodziców/opiekunów
prawnych. Jeżeli życzą sobie Państwo, by dziecka mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków
dalszej
rodziny),
niezbędne
będzie
złożenie
odpowiedniej
deklaracji
w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.
ODWIEDZINY RODZICÓW
Informujemy, że odwiedziny rodziców mogą odbyć się w niedzielę 8 lipca w godz. 10.00 – 18.00. Wizyty w
pozostałe dni należy uzgodnić telefonicznie z komendantem obozu.

Zapraszamy rodziców i opiekunów na PIKNIK HARCERSKI w dniu zakończenia wypoczynku

Życzymy wszystkim dzieciom radosnego wypoczynku,
a Państwa zapewniamy, że dzieci pozostają pod fachową opieką.

