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Hufiec Harcerek “Młody Bór” organizuje Kolonię Letnią dla Zuchów
dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 10 lat. Kolonia odbędzie się na
na terenie „Ernest Poole Camp” nad jeziorem Wabamun, 65km na
zachód od Edmonton. –

*CZEKI NALEŻY WYSTAWIĆ NA: „PSA – ZHP AKCJA
LETNIA ALBERTA”.
*Postdated" czeki nie mogą być datowane później niż na 15-go
czerwca 2017.

TERMIN KOLONII
UWAGA: LICZBA MIEJSC NA KOLONII JEST
OGRANICZONA!!!
Rozpoczęcie kolonii: niedziela 2.07. 2017. Zbiórka na terenie
punkt 14:00.
Zakończenie kolonii: środa 12.07.2017 o 13:00. Dzieci z Edmonton
można odebrać do godz. 17:00; dzieci z Calgary będą na miejscu
odbioru w Calgary o godz. 17:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności ich wpływu do Hufcowej
od Szczepowych. Pierwszeństwo mają zuchy uczestniczące regularnie
na zbiórkach, jeżeli ich zgłoszenia zostaną otrzymane w terminie.

UWAGA: Termin pełnego zgłoszenia
i ostatniej opłaty upływa 15.06.2016.
UCZESTNICTWO
W kolonii zuchowej biorą udział zuchy dziewczynki i zuchy chłopcy
które ukończyły 7 lat do 31.12.2016r., i które należały do gromady w
roku harcerskim 2016-2017. Przyjmujemy także dziewczynki i
chłopców, którzy nie należeli do gromady zuchowej w roku harcerskim
2016/2017, i którzy ukończyli 8 lat do 31.12.2016r. Zapisy dla dzieci
nie należących do harcerstwa w roku harcerskim 2016-2017 zostaną
otwarte 16 maja 2017.

Jeśli dziecko NIE zostanie przyjęte na kolonię, rodzice zostaną
powiadomieni telefonicznie. (Jeżeli Państwo nie otrzymają telefonu dziecko zostało przyjęte na kolonię).

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Opłata karna za wycofanie zgłoszenia na kolonię:
•
do 21.06.2017 - potrącimy koszt $50
•
po 21.06.2017 - potrącimy koszt $100

Koszt kolonii zuchowej wynosi $600 dla uczestników z Edmonton i
$600 + koszt autokaru dla uczestników z Calgary (Koszt autokaru
będzie wynosił około $100 od osoby. Dokładna kwota będzie
potwierdzona po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i ustaleniu
ostatecznej liczby uczestników.

Wnioski na kolonię kandydatek/tów nie należących do ZHP będą
przyjmowane od 16 maja 2017 w zależności od wolnych miejsc i za
dodatkową opłatę $100.

TRANSPORT
Dalsze informacje odnośnie autokaru z Calgary będą podane bliżej
wyjazdu.

Uczestnicy z poza harcerstwa – doliczyć $100.
ODWIEDZINY RODZICÓW
Zapewniamy $25 zniżki za dodatkowe dziecko/dzieci z rodziny.
Rabat jest dostępny tylko dla dzieci należących do harcerstwa.
Opłata za kolonię pokrywa koszty: utrzymania i wyżywienia, koszty
programowe, ubezpieczenia oraz pamiątkową koszulkę

Ze względu na skrócony termin tegorocznej akcji letniej,
NIE BĘDZIE ODWIEDZIN.
WARUNKI NA KOLONII ZUCHOWEJ

TERMINY PŁATNOŚCI I DOKUMENTACJI
15.05.2017 – Zgłoszenia wraz z „Waiver/ Release of Liability”,
„Emergency/ Personal Health Form” i zaliczka 50% ($300)
16.05.2017 – Otwarcie zapisów dla dzieci z poza harcerstwa (na
podstawie wolnych miejsc)
15.06.2017 – druga część opłaty. ($300 plus koszt autokaru dla dzieci z
Calgary)
*Wszystkie płatności należy przekazać Szczepowym w Calgary lub
Edmonton. Przyjmujemy tylko czeki.

Na kolonii, zuchy mieszkają w barakach (dziewczynki osobno od
chłopców), zaopatrzonych w łóżka, gdzie bezpieczeństwo, higiena i
porządek są regularnie stawiane na pierwszym miejscu. Należy
spakować materac, który się zmieści do pojedynczej pryczy oraz
pompkę.
W barakach, zuchami zajmują się opiekunki/opiekunowie, którzy
mieszkają w baraku z zuchami.

Program jest prowadzony przez doświadczoną Komendę składającą
się z instruktorek oraz innych funkcyjnych.
Posiłki przygotowywane są przez grupkę kucharek i podawane są we
wspólnej jadalni.
Dzieci mają dostęp do szerokiej plaży, nad jeziorem Wabamum ze
stałą opieką ratownika i innych dorosłych.

POMOC PODCZAS AKCJI LETNIEJ
Poszukujemy opiekunek przy kolonii zuchowej i pomocy do kuchni.
Zainteresowani rodzice są proszeni o zgłoszenie się do mnie lub do
Szczepowej. W zamian za czas, zapewniamy nocleg i wyżywienie.

MUNDURKI ZUCHOWE
Mundurek zuchowy (przepisowy) jest OBOWIĄZKOWĄ częścią
ekwipunku. Mundury można zakupić przez kontakt ze Szczepową.
Szara bluza bez napisów lub szara bluza z logo Hufca lub Szczepu są
obowiązkową częścią munduru. Proszę o kontakt ze Szczepowymi w
celu zakupu bluzy z logo. Bluzy bez logo mogą być zakupione we
własnym zakresie.
UBEZPIECZENIE I OPIEKA LEKARSKA
Każda uczestniczka/uczestnik musi podać ważny numer “Personal
Health Card”. Na terenie kolonii będzie zapewniona pierwsza pomoc,
a pełna opieka szpitalna znajduje się w Stoney Plain, AB, ok. 35 minut
od terenu.
Bardzo prosimy rodziców zuchów, które mają jakiekolwiek lekarstwa,
aby zgłosili się do instruktorki przy rejestracji na kolonię w dniu
przyjazdu. Samodzielne branie leków przez zuchy jest nie dozwolone.
Osobista Forma Zdrowotna (Emergency/ Personal Health Form) musi
być podpisana przez rodziców i dołączona do zgłoszenia.

Jeżeli uczestniczka/uczestnik ma poważne alergie musi mieć
podpisany list od lekarza zezwalający na uczestniczenie
w kolonii.

REGULAMIN KOLONII
Wszelkie urządzenia elektroniczne będą skonfiskowane i
zwrócone po kolonii (komórki, iPad, mp3 players, itd). Jeśli dziecko
będzie chciało robić zdjęcia, prosimy spakować tradycjonalny aparat.
Ze względu na poważne uczulenia/alergie uczestniczek
ZABRANIAMY PRZYWOŻENIA JAKIEGOKOLWIEK JEDZENIE
(słodycze, czekolady, chips itp). Jest to bardzo niebezpieczne dla
uczulonych zuchów/harcerek. Wszelkie jedzenie będzie
skonfiskowane.
Plastikowe butelki z wodą do jednorazowego użytku będą
skonfiskowane ze względu na niebezpieczeństwo BPA oraz koszta
wywożenia śmieci. Każde dziecko powinno przywieść metalową lub
plastikową butelkę na wodę/manierkę. Woda na terenie jest pitna,
zdrowa, i przechodzi wszelkie potrzebne badania rządowe przed akcją
letnią.
Zuchy powinny być spakowane w plecaki lub torby. Wszystkie
bagaże i ubrania należy zaznaczyć inicjałami. Walizki/pudła/worki
plastikowe NIE będą przyjęte na kolonię.

PODPISANIE ZGŁOSZENIA CÓRKI/SYNA NA KOLONIĘ
ZAŚWIADCZA, ŻE W PEŁNI ZAPOZNALI SIĘ PAŃSTWO Z
REGULAMINEM KOLONII I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA
JEGO WARUNKI.

Dla osób pomagających odbędzie się zebranie informacyjne w połowie
czerwca.
INFORMACJE
Po dalsze informacje w sprawie akcji letniej proszę się zgłosić do
Szczepowej na swoim terenie:
Calgary - Druhna Magdalena Kaczan – 403.803-5771 lub
szczepowa@zhpcalgary.ca
Edmonton - Druhna Iwony Zalewska-Evoy – 780.863.1705 lub
mailto:beskidy@mlodybor.zhpkanada.org.
DO ZOBACZENIA NA KOLONII!
CZUWAJ!
Agata Starczyk, hm.
Hufcowa Hufca Młody Bór
403.560.2018
mailto:hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org

