
 

 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Akcja Letnia Alberta 2022 

 
Drodzy Rodzice, 

 
Pragniemy poinformowac , z e zapisy na tegoroczną akcję letnią są otwarte! Zapraszamy na stronę 
https://polishscoutsalberta.campbrainregistration.com. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie na stronie. Termin 
zgłoszen  upływa 30go maja. 
 
Przyjmujemy uczestniko w, kto rzy w obecnym roku nalez ą lub nalez eli w latach 2019/20, 2020/21 do jednostek 
zuchowych lub harcerskich.  
 
Nalez y się tam zalogowac  pod istniejącym profilem lub stworzyc  nowy profil rodzinny dodając kaz de dziecko wraz z 
danymi. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia, pozwolenia oraz formy medycznej dla kaz dego uczestnika. Prosimy takz e 
wydrukowac  i podpisac  załączone pozwolenie, i przekazac  elektronicznie na adres 
sekretarka@mlodybor.zhpkanada.org lub osobis cie przez Szczepową/ego czy Hufcową/go. 
 
Aby zminimalizowac  ilos c  zgubionych rzeczy podczas akcji letniej, na stronie zapiso w istnieje moz liwos c  zamo wienia 
nalepek (naklejek) na ekwipunek dziecka przez firmę „Oliver’s Labels,” kto ra specjalizuje się w produkcji 
wodoodpornych i wytrwałych naklejek na ro z norodne przedmioty częstego uz ytku (ubrania dzieci, obuwie, butelki 
na wodę itp). Naklejki zostaną przysłane na adres domowy. Inaczej, prosimy dobrze zaznaczyc  ekwipunek dziecka. 
[Harcerstwo otrzymuje mały procent z wszystkich sprzedaz y naklejek z Oliver’s Labels, takz e z go ry dziękujemy za to 
dodatkowe wsparcie.] 
 
TERMIN I MIEJSCE 
 
Kolonie zuchowe oraz obozy harcerskie będą trwały od 10go do 23go lipca b.r. na terenie Stanicy Kopernik, przy 
Garner Lake, Alberta. 
Obo z wędrowniczy jest planowany od 3go do 7go lipca. Informacje na ten temat znajdują się w osobnych 
komunikacie, lecz wytyczne zapiso w, formularzy i opłaty są takie same.  
 
OPŁATY 
 
Koszt kolonii i obozo w wynosi $650.00. Zapewniamy zniz kę $25.00 za kaz de dodatkowe dziecko z rodziny. Opłata za 
transport dla uczestniko w z Calgary w obydwie strony wynosi $100.00.  
 
Pełną opłatę nalez y przesłac  przed 10-tym czerwca poprzez przelew elektroniczny 
(skarbniczka@mlodybor.zhpkanada.org) lub czekiem do Skarbniczki – Dhna Aleksandra Sobol phm. – 42 Hawkdale 
Cir NW, Calgary, AB T3G 3L2. Czek nalez y wystawic  na konto: PSA ZHP AKCJA LETNIA ALBERTA.  
 
NIE przyjmujemy gotówki. NIE przyjmujemy także uczestników bez dokonanej opłaty. 
 
Hasło na przelew elektroniczny: CZUWAJ 
 
Po dokonaniu opłaty, pokwitowanie będzie dostępne w CampBrain.  
 
BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA LEKARSKA 
 
Kaz dy uczestnik musi podac  waz ny numer “Provincial Health Card”. Na terenie akcji letnie będzie zapewniona 
pierwsza pomoc, a pełna opieka szpitalna znajduje się w Smoky Lake, AB ok. 35 minut od terenu. 

 



 

 

 
Wymagamy od rodzico w uczestniko w, kto rzy mają jakiekolwiek lekarstwa, aby zgłosili się do instruktorki lub 
pielęgniarek przy rejestracji na akcję letnią, bądz  przy wyjez dzie. Samodzielne branie leko w przez uczestniko w jest 
nie dozwolone. 
 

Jeżeli uczestnik/czka ma poważne alergie musi mieć podpisany list od lekarza zezwalający  
na uczestnictwo w akcji letniej. 

 

INFORMACJE 
 

Po dalsze informacje w sprawie akcji letniej proszę się zgłosic  do druz ynowej/go na swoim terenie lub pod adres 
sekreterka@mlodybor.zhpkanada.org. 
 

* * * 
KOLONIE ZUCHOWE 
 
WARUNKI NA KOLONII ZUCHOWEJ 
 
Na kolonii, zuchy mieszkają w barakach (dziewczynki osobno od chłopco w), zaopatrzonych w ło z ka z materacami, 
gdzie bezpieczen stwo, higiena i porządek są regularnie stawiane na pierwszym miejscu. Nie ma potrzeby 
spakowania materacu ani pompki, ale będzie potrzebne pojedyncze prześcieradło z gumką oraz dodatkowy 
koc. 
 
W barakach, zuchami zajmują się opiekunki/opiekunowie, kto rzy mieszkają w tym samym budynku, ale w osobnym 
pokoju.  
 
Program jest prowadzony przez dos wiadczoną Komendę składającą się z instruktorek oraz innych funkcyjnych. 
 
Posiłki przygotowywane są przez grupkę kucharek i podawane są we wspo lnej jadalni. 
 
Zuchy mają dostęp do szerokiej plaz y, nad jeziorem Garner ze stałą opieką ratownika i innych dorosłych. Tutaj tez  
mamy dostęp do prysznico w płatnych. Prosimy, aby kaz dy przywio zł ze sobą rolkę dziesięciu dolaro wek „loonies” – 
10 x $1.00. 
 
MUNDURKI ZUCHOWE 
 
Mundurek zuchowy (przepisowy) jest OBOWIĄZKOWĄ częścią ekwipunku. Mundury moz na zakupic  przez 
kontakt ze Szczepową. Szara bluza bez napiso w lub szara bluza z logo Hufca lub Szczepu są obowiązkową częs cią 
munduru. Prosimy o kontakt ze Szczepowymi w celu zakupu bluzy z logo. Szare bluzy bez logo mogą byc  zakupione 
we własnym zakresie. 
 
REGULAMIN KOLONII 
 
Wszelkie urządzenia elektroniczne będą skonfiskowane i zwro cone po kolonii (komo rki, iPad, mp3 players, itd). 
Jes li dziecko będzie chciało robic  zdjęcia, prosimy spakowac  tradycyjny aparat. 
 
Ze względu na poważne uczulenia/alergie uczestników ZABRANIAMY PRZYWOŻENIA JAKIEGOKOLWIEK JEDZENIA 
(słodycze, czekolady, chips itp). Jest to bardzo niebezpieczne dla uczulonych zuchów/harcerek/harcerzy. Wszelkie 
jedzenie będzie skonfiskowane. 
 



 

 

Plastikowe butelki z wodą do jednorazowego uz ytku będą skonfiskowane. Prosimy nie podawac  dzieciom 
jednorazowych butelek z wodą, poniewaz  na terenie akcji letniej mamy ograniczone moz liwos ci wywozu s mieci. 
Kaz de dziecko powinno przywies c  metalową lub plastikową butelkę na wodę/manierkę. Woda na terenie jest pitna, 
zdrowa i przechodzi wszelkie potrzebne badania rządowe przed akcją letnią. 
 
Zuchy powinny byc  spakowane w plecaki lub torby. Wszystkie bagaz e i ubrania nalez y zaznaczyc  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. 
 

 
* * * 

 
 
OBOZY HARCERSKIE 
 
MUNDURY I OBOZÓWKI 
 
W razie brako w w umundurowaniu, prosimy o natychmiastowy kontakt ze Szczepową/ym lub Hufcową/ym, abys my 
zdąz yli domo wic  potrzebne elementy przed wyjazdem.  
 
Prosimy NIE pakowac  kolorowych koszulek, swetro w ani spodni. Wtedy, kiedy nie jestes my mundurze, chodzimy w 
koszulkach harcerskich lub obozo wce. Kaz dy uczestnik otrzyma jedną koszulkę z akcji letniej. Jes li ktos  chce, moz na 
zamo wic  dodatkowe.  
 

HARCERKI:  
 

Przepisowy mundur harcerski jest OBOWIĄZKOWĄ częs cią ekwipunku obozowego. Mundury moz na nabyc  przez 
kontakt ze Szczepową. Mundur składa się z: 

- szarej bluzy i spo dnicy 
- furaz erki (w miarę posiadania) 
- paska harcerskiego 
- szarych podkolano wek 
- chusty ze skuwką/piers cieniem 
- czarnych płaskich po łbuto w [pionierki w kolorze szarym/czarnym/brązowym mogą takz e słuz yc  jak buty 

mundurowe w terenie] 
 
Do munduru nalez y zawsze miec  włosy spięte. Takz e do munduru nie malujemy paznokci u rąk. 
 
Obozowa Obozo wka: 
- granatowe szorty „walking shorts” 

- biała lub jasno szara koszulka „polo” Hufca lub bez napiso w 
- granatowe spodnie sportowe (nie dz insy* ani „leggings”) 

- szara bluza z logo hufca lub szczepu lub szara bluza bez napiso w. W celu zamo wienia bluzy proszę o kontakt ze 
szczepowymi. 

- wygodne buty sportowe 
 
*Dz insy nie są idealne, bo bywają niewygodne i w razie zmoczenia długo schnął.  
 
 
 
 



 

 

HARCERZE: 
 
Przepisowy mundur harcerski jest OBOWIĄZKOWĄ częs cią ekwipunku obozowego. Mundury moz na nabyc  przez 
kontakt ze Szczepowym/Hufcowym. Mundur składa się z: 

- khaki bluzki i spodni (nie dz inso w) 
- kro tkich spodenek khaki 
- paska harcerskiego 
- zielonych podkolano wek/getro w 
- chusty ze skuwką/piers cieniem 
- rogatywki z lilijką  
- czarnych po łbuto w 

 
WARUNKI NA OBOZIE 

 
Na obozach harcerki i harcerze będą spali w namiotach. Prosimy, aby materac był odpowiedni do namioto w 
wycieczkowych np. „Thermarest” i polecamy takz e pod spo d karimatę.  

 
Programy, osobno dla harcerzy i harcerek, są prowadzone przez dos wiadczoną Komendę składającą się z 
instruktoro w/ek oraz innych funkcyjnych. 
 
Harcerki i harcerze, pod nadzorem kucharki będą sami przygotowywali niekto re posiłki w swoich obozach a 
pozostałe posiłki będą jedli w gło wnej jadalni. W tym celu potrzebna jest osobista menaz ka, niezbędnik (sztuc ce), 
oraz kubek na gorące napoje, w zaciąganym woreczku ze s cierką do naczyn .  W tym roku istnieje moz liwos c  
zakupienia zestawu menaz ki, niezbędnika i kubka przy zapisach.  
 
Na miejscu są latryny.  
 
Harcerze/ki będą miały dostęp do szerokiej plaz y, nad jeziorem „Garner" gdzie będą stale pod opieką ratownika i 
dorosłych. Tutaj tez  mamy dostęp do prysznico w płatnych. Prosimy, aby kaz dy przywio zł ze sobą rolkę dziesięciu 
dolaro wek „loonies” – 10 x $1.00. 
 
REGULAMIN OBOZOWY 
 
Wszystkich uczestniko w obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepiso w i regulamino w obozowych, oraz 
wszelkich innych zarządzen  Komendy Obozu. 
 
Za nieprzestrzeganie powyz szych, uczestnik/czka moz e byc  poproszona o opuszczenie obozu, o czym rodzice będą 
powiadomieni i obciąz eni dodatkowymi kosztami transportu z terenu akcji letniej do miejsca zamieszkania. 
 
NA OBOZIE ZABRONIONE SĄ: 
 
Wszelkie urządzenia elektroniczne będą skonfiskowane i zwro cone po obozie (komo rki, iPad, mp3 players, itd). Jes li 
harcerka chce robic  zdjęcia, prosimy od spakowanie tradycjonalnego aparatu. 
 
Ze względu na poważne uczulenia/alergie oraz dzikie zwierzęta. ZABRANIAMY PRZYWOŻENIA JAKIEGOKOLWIEK 
JEDZENIE (słodycze, czekolady, chips itp). Jest to bardzo niebezpieczne dla uczulonych uczestników. Wszelkie jedzenie 
będzie skonfiskowane. 
 
Plastikowe butelki z wodą do jednorazowego uz ytku będą skonfiskowane ze względu na niebezpieczen stwo BPA 
oraz koszto w wywoz enia s mieci. Kaz dy uczestnik powinien miec  ze sobą metalową butelkę na wodę/manierkę. 
Woda na terenie jest pitna, zdrowa i przechodzi wszelkie potrzebne badania rządowe przed akcją letnią. 
 
Harcerze/ki powinni byc  spakowane w plecaki lub torby. Do tego im się przyda takz e mniejszy plecak dzienny na 
wycieczki i kro tkie biwaki. Wszystkie bagaz e nalez y zaznaczyc  inicjałami. Walizki/pudła NIE będą przejęte na obo z. 



 

 

 
 

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

 
 

DO ZOBACZENIA NA AKCJI LETNIEJ!!! 
 

CZUWAJ! 
 

KOMENDA AKCJI LETNIEJ 2022 


	INFORMACJE

