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Szanowni Rodzice!
Kolonia Zuchowa, to jest wspaniała okazja dla Zuchów, żeby spędzić wakacje z kolegami przy
wspólnej zabawie. W ładnym otoczeniu poza miastem Zuchy zbierają przeżycia i
doświadczają nową samodzielność w wesołej, koleżeńskiej, polskiej, zuchowej atmosferze.
Kolonia w tym roku obędzie się w terminie od soboty 10-go sierpnia do soboty 24-go
sierpnia na terenie Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton, Lincolnshire.

ADRES KOLONII
Kolonia Zuchowa Hufca "Warszawa"
Centralna Stanica Harcerska Fenton
Newark Road
Torksey, Lincolnshire LN1 2EJ

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przymujemy tylko od chłopców, którzy należą do Zuchów, regularnie uczęszczają na
zbiórkach podczas roku i starają się mówić po polsku.
Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesłać, do 31-go maja, na adres Druha
Krzysia Zarębskiego, The Bears, 41 Erlesmere Gardens, Ealing, London, W13
9TZ. Do zgłoszenia należy dołączyć wpisowe lub pełną opłatę.
Pragnę podkreślić ważność trzymania się tego terminu. W stosunku do liczby otrzymanych
zgłoszeń zamawiamy autokary do przejazdów, zakupujemy materiały na kolonie, itd. Obecny
klimat ekonomiczny, a szczególnie ceny paliwa i żywności, nakazują ostrożność w
planowaniu, a motywuje nas zasada żeby opłata za kolonie nie była zanadto wysoka. Wobec
tego, dla tych zuchów których zgłoszenia dojdą po terminie 31-go maja, opłata może być trochę
podwyższona.

OPŁATA
Koszt kolonii, (w którym są właczone: wpisowe (£50), bank zuchowy (£5), powrotny
przejazd, ustołowanie i zamieszkanie,) wynosi £275 od uczestnika, czyli nie ma zmiany
kosztu od ostatniego roku!
Czeki należy wystawić na konto – Kolonia Boys No. 2 – Zuchy Summer Camp
CAŁĄ OPŁATĘ NALEŻY WPŁACIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 1go lipca.

FUNDUSZ OLKA BOHDANOWICZA
Od kilku lat istnieje fundusz imienia druha Olka którego celem jest pomoc finansowa dzieciom
które inaczej nie mogłyby wziąć udziału w akcjach letnich. Szczegóły może udzielić
Komendant Kolonii dyskretnie.

WYJAZD I POWRÓT
Wyjazd odbędzie się w Sobotę 10-go sierpnia 2013r., rano, a powrót – w Sobotę 24-go
sierpnia, wieczorem. Dokładny czas zbiórki oraz szczegóły wyjazdu/powrotu, itp, będą podane
w komunikacie nr.2.

Serdecznie pozdrawiamy naszym zuchowym CZUJ!

Druh Filip Gąsiorek – komendant kolonii (10go – 17go sierpnia)
Druh Krzyś Zarębski – komendant kolonii (17go – 24go sierpnia)

Z pytaniami proszę dzwonic do:

Filipa Gąsiorka: +44 (0) 774 387 0600
Krzysia Zarębskiego: +44 (0) 7941 885204 [pon –wtk: po 18.00, sob – niedz: caly
dzien]
	
  

