
KOLONIA ZUCHOWA HAL 2017 
 

1. Informacje ogólne.  

Termin: 9-22 lipca 2018 r. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie  adres: ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów 

2.Koszt: 950zł 
Komendant: pwd. Gaweł Kacprzak HR 

2. Wpłaty i karty kolonijne. 

Termin oddawania wypełnionych kart: 27.04.2018 r. 

Wpłaty: 

 I rata → do końca kwietnia  350 zł 

II rata → do końca maja  300zł 

III rata → do końca czerwca 300 zł 

Numer konta kolonijnego: 

39 1090 2705 0000 0001 3471 0421 

Tytułem: składka programowa za Nazwisko i Imię, nr gromady, kolonie zuchowe w Sulejowie 

3. Kontakt w trakcie kolonii. 

drużynowa – pwd. Paulina Muszyńska wędr. (531-371-469) 

przyboczna – st. sam. Małgorzata Wybrzak (601-818-101) 

 

4. Co zuchy zabrać powinny na kolonie? 

 legitymacja szkolna,  

 mundurek z białymi rajstopami i białymi skarpetkami 

 śpiwór, prześcieradło, ulubiona poduszka; 

 piżama,  

 przybory higieniczne (mydło, szczoteczka i pasta do zębów, ręcznik, szampon, 
szczotka/grzebień do włosów); 

  buty: klapki, buty na deszcz, buty po szkole, sandałki; 

 ubrania codzienne (majtki, skarpetki, spodnie, podkoszulki, minimum dwa ciepłe swetry 
lub bluzy, płaszcz przeciwdeszczowy); 

  nakrycie na głowę osłaniające przed słońcem; 

  strój kąpielowy, ręcznik na plażę, krem do opalania; 

  środek przeciw komarom; 

 przybory do szycia; 

 przybory do pisania (piórnik, zeszyt); 

 mały, podręczny plecak; 

 kieszonkowe (max. 100zł) 

 stale przyjmowane leki ( o których konieczności i sposobie  przyjmowania należy 
powiadomić kadrę kolonii przed wyjazdem) 

 

Jeżeli zuchy zabierają na kolonię telefony komórkowe, informujemy że będą one zbierane 
przez kadrę i udostępniane zuchom podczas przerw poobiednich. Zachęcamy jednak do nie 

dawania dzieciom na wyjazd telefonów i kontaktowaniu się z cały czas dostępną pod 
telefonem kadrą. 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu  

92 Łódzka Gromada Zuchenek „Przewodniczki Kryształowego Szlaku” 
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