
 
Informacje o Kolonii Zuchowej 

Hufca ZHP Kielce - Miasto  

PTASZYNIEC 2020 

 

„Nie ma, jak nasza zuchowa wiara,  

Każdy się stara najlepszym być. 

Czy słońce świeci, czy deszczyk pada, 

Ty się uśmiechaj, to nasza rada.” 

 

W myśl powyższej rady, pomimo wielu przeciwności, nie poddajemy się i z uśmiechem 

organizujemy nieco skróconą kolonię zuchową. Z powodu koronawirusa z przykrością musieliśmy 

odwołać wyjazd do Lublińca, ale w zamian przygotowaliśmy wypełniony po brzegi przygodami 

wypoczynek w ośrodku „Ptaszyniec” w Bocheńcu. Udowodnimy, że nawet bardzo blisko domu 

i w bardzo krótkim czasie można zdobyć wspomnienia na całe życie! 

Kolonia zuchowa skierowana jest do uczestników będących w klasach 0-3 szkoły 

podstawowej.  

W tym roku wyruszymy poznawać okolice Kielc do Ośrodka Wypoczynkowego „Ptaszyniec” w 

Bocheńcu. Informacje na temat ośrodka oraz zdjęcia mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej 

— www.ptaszyniec.com 
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 KARTY KWALIFIKACYJNE 

Karty kwalifikacyjne na kolonię zuchową dostępne są do pobrania na stronie internetowej 

Hufca ZHP Kielce - Miasto (www.kielcemiasto.zhp.pl) od 29 lipca bieżącego roku. Karty należy 

dokładnie uzupełnić oraz złożyć w Biurze Hufca. Karty będą przyjmowane w godzinach pracy Biura 

Hufca (poniedziałki, środy, piątki w godz. 15.30-18.30). 

Warunkiem przyjęcia karty kwalifikacyjnej jest jej poprawne uzupełnienie, opłacenie 

składki członkowskiej na rok harcerski 2019/2020 w wysokości 102 zł oraz uzupełnienie 

elektronicznej deklaracji dostępnej na stronie: www.deklaracja.zhp.pl. 

Składkę członkowską należy wpłacić osobiście w Biurze Hufca lub przelewem na numer konta 

podany na stronie Hufca (www.kielcemiasto.zhp.pl) — UWAGA! Numer konta inny niż numer konta 

do wpłat na obóz. 

W karcie kwalifikacyjnej rodzic ma obowiązek poświadczyć znajomość i akceptację 

„Regulaminu uczestnictwa dzieci w Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Kielce–Miasto PTASZYNIEC 2020”. 

 

 ZAKWATEROWANIE 

Dzieci będą zakwaterowane po 6-7 osób w domkach typu „Brda” oraz „Bieszczada”. 

W każdym domku znajduje się łazienka. Dostępnych jest 50 miejsc. Istnieje możliwość zwiększenia 

liczby miejsc, jeżeli w momencie zebrania się większej grupy w ośrodku nadal będą one dostępne. 

O zakwalifikowaniu dziecka na kolonię decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 PROGRAM 

W ramach programu zaplanowaliśmy zajęcia z motywem przewodnim, wędrówkę, zuchowe 

ognisko oraz niespodziankę! 

To będą bardzo intensywne 3 dni, trzeba pojechać, żeby się przekonać  

 

 PYTANIA 

Podstawowe pytania można kierować do drużynowych, z tymi nieco bardziej 

zaawansowanymi warto zwrócić się do biura Hufca lub komendantki kolonii – phm. Marii Cedzyńskiej 

(nr tel.: 535-970-554) 

  

http://www.kielcemiasto.zhp.pl/
file:///C:/Users/Magda/Downloads/deklaracja.zhp.pl
http://www.kielcemiasto.zhp.pl/
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 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU 

24 sierpnia 2020 r., zbiórka o godz. 7:30, wyjazd o godz. 8:00, parking przy Suzuki Arena 

(stadion klubu Korona Kielce) przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach. 

 

 TERMIN I MIEJSCE PRZYJAZDU 

26 sierpnia 2020 r., ok. godz. 20:00, parking przy Suzuki Arena (stadion klubu Korona Kielce) 

przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach.  
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Regulamin uczestnictwa dzieci 

w Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Kielce – Miasto 

PTASZYNIEC 2020 
 

1. Organizator kolonii: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Hufiec Kielce – Miasto 

 

ul. Planty 16A 

25-502 Kielce 

 

NIP: 657-038-65-25 

REGON: 260162570 

KRS: 0000281349 

WWW: kielcemiasto.zhp.pl 

 

Kontakt z Biurem Hufca: tel./fax 41-344-54-62 

adres e-mail: kielcemiasto@zhp.pl 

 

Komendantka Kolonii: phm. Maria Cedzyńska 

tel.: 535-970-554 

 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikami Kolonii Zuchowej są uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych. W pierwszej 

kolejności na kolonię przyjmowani są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

3. Kadra 

3.1. Kadrę kolonii stanowią Instruktorzy Hufca ZHP Kielce – Miasto. 

 

4. Koszt kolonii 

4.1. Na podstawie Uchwały nr 14/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. osoby, są 

członkami lub zostaną członkami ZHP w roku 2020 zobowiązane są do uiszczenia jednorazowo składki 

członkowskiej rocznej w wysokości 102 zł. 

4.2. Koszt uczestnictwa dziecka w kolonii zuchowej wynosi: 

 300 zł – w przypadku wyboru dojazdu do ośrodka we własnym zakresie 

 325 zł – w przypadku wyboru dojazdu do ośrodka autokarem 

4.3. Cena obejmuje: 

 Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 

 Materiały programowe i koszty dodatkowych atrakcji, 

 Ubezpieczenie NNW, 
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 Koszty dojazdu (w przypadku wyboru dojazdu autokarem), 

 Pamiątkę z wyjazdu  

 

5. Płatności 

5.1. Wpłaty za kolonię przyjmowane są wyłącznie na konto Hufca (dane do przelewu 

w punkcie 5.3. Regulaminu). 

5.2. Wpłaty za udział w kolonii należy dokonać do 15 sierpnia 2020 r.; liczy się data wpływu 

środków na konto Hufca. Wpłat prosimy dokonywać w całości. 

5.3 Dane do przelewu: 

Nazwa: ZHP CHORĄGIEW KIELECKA HUFIEC KIELCE - MIASTO 

Adres: 25-502 Kielce, ul. Planty 16A 

 

Bank: Bank Ochrony Środowiska O/Kielce 

nr konta: 28 1540 1014 2005 7320 6589 0002 

 

Tytułem: Kolonia Ptaszyniec, imię i nazwisko uczestnika 

Należy pamiętać o uwzględnieniu polskich znaków w imieniu i nazwisku uczestnika w tytule 

przelewu. 

 

6. Faktura VAT 

6.1. Faktury VAT wystawiane są dla każdej osoby/instytucji/podmiotu gospodarczego do 

14 dni od daty wpływu wpłaty na kolonię do Organizatora. 

6.2. Wystawienie Faktury VAT z terminem płatności możliwe jest tylko i wyłącznie na 

podstawie przedłożonego pisma zainteresowanej osoby/instytucji/podmiotu gospodarczego 

przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Dane do kontaktu znajdują się w punkcie 

1. Regulaminu. 

6.3 Faktury VAT wystawiane są tylko i wyłącznie na osoby/instytucje/podmioty dokonujące 

wpłaty na kolonię. 

 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w kolonii i zwrot kosztów 

7.1. Z udziału dziecka w kolonii rodzic może zrezygnować w każdej chwili. 

7.2. Podstawą do przyjęcia rezygnacji przed kolonią jest przesłanie pisma z rezygnacją 

uczestnika wypoczynku do Biura Organizatora. Organizator przyjmuje rezygnację z dniem 

otrzymania pisma. 

7.3. Podstawą do przyjęcia rezygnacji udziału dziecka w kolonii w trakcie jej trwania jest 

przedłożenie pisma z rezygnacją Komendantce kolonii z podaniem dnia i godziny odebrania dziecka 
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z kolonii. Dziecko z kolonii może odebrać tylko i wyłącznie prawny opiekun dziecka lub osoba 

wskazana przez niego na karcie kwalifikacyjnej. 

7.4. W przypadku złożenia rezygnacji z kolonii do 15.08.2020 r. Organizator zwraca 100% 

wpłaty za kolonię. 

7.5. W przypadku złożenia rezygnacji z kolonii po 15.08.2020 r. kwestie zwrotu wpłaty za 

kolonię ustalane są z Organizatorem indywidualnie. 

7.6. W przypadku złożenia rezygnacji z kolonii w trakcie trwania kolonii lub wydalenia 

uczestnika z kolonii Organizator nie zwraca wpłaty za udział dziecka w kolonii. 

7.7. W przypadku złożenia rezygnacji z kolonii z powodu nieszczęśliwego wypadku należy 

uzgodnić kwestię zwrotu wpłaty za kolonię z Biurem Organizatora. 

 

8. Wyposażenie uczestnika Kolonii 

8.1. Podstawowe wyposażenie na kolonię: 

 pełne umundurowanie (kto posiada), 

 śpiwór, ew. poduszka, 

 koszulki na zmianę, 

 długie i krótkie spodnie, 

 ciepła bluza, 

 bielizna na zmianę, 

 piżama/dres do spania, 

 kąpielówki/kostium kąpielowy, 

 buty sportowe, do wędrówek, tenisówki, klapki,  

 kurtka przeciwdeszczowa, 

 ręcznik, 

 nakrycie głowy na słońce, 

 kosmetyki do higieny osobistej (w tym szczotka do włosów), 

 krem z filtrem, 

 sprej na komary i kleszcze, 

 środek do dezynfekcji rąk, 

 maseczki lub inna osłona nosa i ust (2 szt.) 

 wszystkie rzeczy, które uznają Państwo za potrzebne. 

8.2. W dniu wyjazdu: 

 Pisemne oświadczenie o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

 Pisemne oświadczenie o niezamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie i braku 

kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku. 

 

 

BARDZO PROSIMY, ŻEBY RZECZY OSOBISTE BYŁY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PODPISANE 

(ZWŁASZCZA ŁADOWARKI I ELEMENTY UMUNDUROWANIA) 
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8.3. Sprzęt elektroniczny (laptopy, smartfony, telefony komórkowe, odtwarzacze CD, 

odtwarzacze MP3 i MP4, konsole przenośne, smartwatche itp.) są zbędne uczestnikom kolonii. Za 

kradzież i uszkodzenie sprzętu Organizator nie odpowiada. 

8.4. Organizator nie ma w obowiązku zapewniać uczestnikom zasilania 220V w celu 

doładowania telefonów komórkowych. Ze względu na specyfikę realizowanego programu kolonii 

uczestnicy będą mieli do dyspozycji telefony komórkowe jedynie w przerwie poobiedniej.  

8.5. W przypadku zażywania leków przez uczestnika kolonii należy, oprócz podania 

informacji w karcie kwalifikacyjnej, dostarczyć kadrze kolonii instrukcję dawkowania leków 

z podaniem imienia i nazwiska dziecka. 

 
9. Kontakt z dzieckiem na kolonii 

9.1. Ze względu na wymogi sanitarne oraz niedługi krótki czas wyjazdu Organizator nie 

przewiduje odwiedzin dziecka na kolonii. 

9.2. Kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez komendantkę kolonii (tel.: 535-970-554) 

 


