
	

	

 
 

Informacje o Kolonii Zuchowej 
Hufca ZHP Kielce-Miasto  

MYCZKOWCE 2019 
 

„Rajd, rajd, bieszczadzki rajd 

Czy to w słońce czy to w deszcz 

Idziesz z nami przyjacielu 

Bo sam chcesz (…)” 

Bieszczady to jedno z najpiękniejszych i najdzikszych pasm górskich w Polsce. W tym roku 

Harcerze oraz Zuchy Hufca Kielce-Miasto wtopią się w naturę i poznają magię gór. 

W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2019 organizujemy Kolonię, ale tym razem w nowym 

i zupełnie odmiennym miejscu niż w poprzednich latach. Kolonia skierowana jest do uczniów klas 

0-3 szkoły podstawowej. 

W tym roku odbędzie się ona w Harcerskim Ośrodku „BERDO” w Myczkowcach. Jest to 

pięknie położona baza na skraju dużego kompleksu leśnego, na stokach góry Berdo. Największe 

walory ośrodka to dobre wyposażenie, możliwość uprawiania sportów wodnych, organizowania 

wycieczek i spacerów po okolicznych szczytach i lasach oraz dłuższych wypraw w Bieszczady 

Wysokie. Specyficzne położenie ośrodka — oddzielenie od zamieszkałych miejscowości jeziorem 

i brak drogi dojazdowej — zapewnia spokój i bezpieczeństwo. W okolicy ośrodka znaleźć można 

wiele ciekawych obiektów przyrodniczych, architektonicznych i hydrotechnicznych. Komunikację 

ośrodka z miejscowością Myczkowce zapewnia łódź motorowa wieloosobowa (rejs trwa 7 minut). 

Można również dojść do ośrodka oznakowanym szlakiem spacerowym z Myczkowiec lub Soliny. 

W pobliżu znajduje się gęsta sieć kilkunastu szlaków spacerowych, sięgająca praktycznie 

wszystkich sąsiednich miejscowości. 

Więcej informacji na temat bazy obozowej oraz zdjęcia mogą Państwo znaleźć pod 

adresem www.berdo.zhp.pl lub na facebookowym fanpage’u bazy. 
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Ø KARTY KWALIFIKACYJNE 

Karty kwalifikacyjne na Kolonię dostępne są w siedzibie Hufca ZHP Kielce-Miasto od  

8 marca bieżącego roku. Można je również odebrać od drużynowego lub wydrukować ze strony 

internetowej Hufca ZHP Kielce–Miasto: www.kielcemiasto.zhp.pl). Karty należy dokładnie 

uzupełnić oraz złożyć w Biurze Hufca.  

W karcie kwalifikacyjnej rodzic ma obowiązek poświadczyć znajomość i akceptację 

„Regulaminu uczestnictwa dzieci Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Kielce–Miasto MYCZKOWCE 2019”. 

 

Ø ZAKWATEROWANIE 

Dzieci będą zakwaterowane w domkach 3-6 osobowych z pełnym wyposażeniem 

noclegowym (w tym pościelą). W karcie kwalifikacyjnej jest możliwość zaznaczenia preferowanego 

zakwaterowania dziecka (domek z łazienką lub bez). Dzieci zakwaterowane w domkach bez 

łazienek będą miały do dyspozycji sanitariaty w oddzielnym budynku.  

 

Liczba miejsc w poszczególnych domkach jest ograniczona – w przypadku braku miejsc 

o zakwaterowaniu dziecka w konkretnym domku decyduje kolejność oddania do Biura Hufca 

karty kwalifikacyjnej uczestnika. 

 

 

Ø PROGRAM 

Formuła programu będzie podobna do tej w poprzednich latach. W pierwszym tygodniu 

planujemy zajęcia z motywem przewodnim. W drugim - „coś dobrego dla każdego” – dzieci będą 

miały okazję spróbować swoich sił m.in. w jeździe konnej, wspinaczce skałkowej, kajakarstwie. 

Nie zabraknie plażowania i oczywiście zuchowych ognisk z gitarą. Główną atrakcją jak co roku 

będzie wycieczka-niespodzianka.  

Zdradziliśmy bardzo wiele, a to jedynie zarys i wybrane elementy programu Kolonii – żeby 

poznać szczegóły trzeba pojechać z nami do Myczkowiec J 

 

Ø SPOTKANIE PRZEDOBOZOWE 

Spotkanie przedobozowe, na którym odpowiemy na pytania Rodziców oraz podamy 

szczegółowe informacje, odbędzie się na początku czerwca — jego dokładny termin oraz 

lokalizacja zostaną przekazane rodzicom w okolicach 10 maja 2019 r. za pośrednictwem strony 

internetowej Hufca oraz fanpage’a na Facebooku. 
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Ø TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU 

7 lipca 2019 r., zbiórka o godz. 7:30, wyjazd o godz. 08:00, parking przy Suzuki Arena 

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

 

Ø TERMIN I MIEJSCE PRZYJAZDU 

21 lipca 2019 r., ok. godz. 18:00, parking przy Suzuki Arena (Stadion klubu Korona Kielce) 

przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach. 

 

 
 

Regulamin uczestnictwa dzieci  
w Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Kielce–Miasto 

MYCZKOWCE 2019 
 

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 
email: hufiec@kielcemiasto.zhp.pl 

 
Komendantka Kolonii: pwd. Maria Cedzyńska 

Tel.: 535-970-554 
 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikami Kolonii Zuchowej są dzieci klas 0-3. W pierwszej kolejności na Kolonię 

przyjmowane są dzieci zrzeszone w Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

3. Kadra 

3.1. Kadrę Kolonii stanowią Instruktorzy ZHP Hufca Kielce–Miasto. 
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4. Koszt Kolonii 

4.1. Na podstawie punktu 8 Uchwały nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 

2011 r. osoby, które zostały lub zostaną członkami ZHP w roku 2018 zobowiązane są do uiszczenia 

jednorazowo pełnej składki członkowskiej rocznej w wysokości 102 zł. 

4.2. Koszt Kolonii zróżnicowany jest pod kątem sposobu zakwaterowana dzieci na Kolonii. 

4.3. Specyfikacja kosztów uczestnictwa w Kolonii: 
 

Rodzaj zakwaterowania Cena Limit uczestników 
Domek z łazienką 1200 zł 36 

Domek bez łazienki 1150 zł 24 
 

 

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 7 czerwca 2019 r.; liczy się data wpływu 

środków na konto Hufca. Wpłat można dokonywać z podziałem na II raty w wysokości 50% kosztów 

ogólnych Kolonii – prosimy nie rozkładać wpłat na więcej rat (ułatwia to pracę biura Hufca oraz 

ułatwia wystawianie faktur). 

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: Myczkowce Kolonia, imię i nazwisko uczestnika 
 

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

 

6. Faktura VAT 

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

14 dni od daty wpływu wpłaty na Obóz 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.  
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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 Kolonii 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 jego trwania jest 

przedłożenie pisma z rezygnacją Komendantce Kolonii z podaniem dnia i godziny odebrania 

dziecka 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 01.06.2019 r. Organizator zwraca 100% 

wpłaty za Kolonię. 

7.5. W przypadku złożenia rezygnacji z Kolonii do 15.06.2019 r. Organizator zwraca 50% 

wpłaty za Kolonię. 

7.6. W przypadku złożenia rezygnacji z Kolonii do 25.06.2019 r. Organizator zwraca 25% 

wpłaty za Kolonię. 

7.7. W przypadku złożenia rezygnacji z Kolonii w trakcie trwania Kolonii lub wydalenia 

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

7.8. W przypadku złożenia rezygnacji z Kolonii z powodu nieszczęśliwego wypadku należy 

uzgodnić kwestię zwrotu wpłaty za Kolonię z Biurem Organizatora. 

 

8. Wyposażenie uczestnika Obozu 

− mundur organizacyjny (jeżeli uczestnik posiada) 
− aktualna legitymacja szkolna, 
− przybory toaletowe, bielizna osobista, 
− dres sportowy lub pidżama, ew. kapcie do chodzenia w domku, ubiór sportowy, obuwie 

sportowe, przeciwsłoneczne nakrycie głowy, strój kąpielowy, klapki, okrycie 
nieprzemakalne, gumowce,  

− krem z filtrem, środek na komary 
− latarka, 
− mały plecak turystyczny na wędrówki, 
− i inne! (wedle uznania) 

 

8.2. 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. 

8.3. 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.  



	

Strona 6 z 6  

8.4. 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. Odwiedziny na Kolonii 

Dniem przewidzianym na odwiedziny na Kolonii jest środkowa niedziela wypoczynku - 

14.07.2019r. Dla zainteresowanych rodziców planujemy (przy odpowiedniej ilości chętnych) 

zapewnienie transportu autokarowego. 

Adres: 
Ośrodek ZHP „BERDO” w Myczkowcach  

38-623 Uherce Mineralne 

 
 

9.2. Dostarczanie paczek 

Paczki powinny być opłacone.  

Paczki proszę adresować w sposób następujący: 
Imię i nazwisko dziecka 

Kolonia Zuchowa Hufca ZHP Kielce-Miasto 
Ośrodek ZHP „BERDO” w Myczkowcach  

38-623 Uherce Mineralne 
 
 


