


Myczkowce 2019

Kolonia Zuchowa
Hufca ZHP Kielce - Miasto



Wyjazd i powrót

WYJAZD: 

• 7 lipca 2019r., 

• zbiórka o godz. 7:30, wyjazd o godz. 8:00, 

• parking klubu Korona Kielce (ul. Ściegiennego 
8 w Kielcach)

POWRÓT: 

• 21 lipca 2019r., 

• ok. godz. 18:00, 

• parking klubu Korona Kielce (ul. Ściegiennego 
8 w Kielcach)



Co zabrać?
• Pełne umundurowanie (kto posiada)

• Koszulki na zmianę

• Długie i krótkie spodnie (więcej niż jedna 
para)

• Ciepłe bluzy

• Bielizna na zmianę

• Piżama/dres do spania

• Kąpielówki/kostium kąpielowy

• Buty sportowe, do wędrówek, tenisówki, 
klapki, kalosze

• Kurtka przeciwdeszczowa + płaszcz 
foliowy

• Minimum 2 ręczniki

• Nakrycie głowy na słońce

• Kosmetyki do higieny osobistej (w tym 
szczotka do włosów)

• Krem z filtrem

• Sprej na komary i kleszcze

• Latarka

• Drobne kieszonkowe

• Ulubiony pluszak i książeczka ☺

• Reklamówka/worek na brudne ubranka

• ZAPAS ŚWIETNEGO HUMORU!

• Wszystkie rzeczy, które uznają Państwo za 

potrzebnie ☺

BARDZO PROSIMY, ŻEBY RZECZY OSOBISTE 

BYŁY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PODPISANE 

(ZWŁASZCZA ŁADOWARKI I ELEMENTY 

UMUNDUROWANIA)

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE TO KOLONIA 

W TERENIE I TRZEBA LICZYĆ SIĘ Z TYM, ŻE 

UBRANIA MOGĄ SIĘ UBRUDZIĆ, PODRZEĆ LUB 

WYLĄDOWAĆ PRZYPADKIEM W TORBIE INNEGO 

ZUCHA – LEPIEJ NIE BRAĆ NOWYCH RZECZY



Baza w Myczkowcach 
„BERDO”

»Przystań wodna 
i sprzęt pływający

»Kuchnia, stołówka 
i sanitariaty w budynku

»Hala sportowa

»Boiska

»Miejsca ogniskowe

Strona internetowa Ośrodka: 

www.berdo.zhp.pl



Dotarcie na bazę

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. 

Łódka pływa co 20 minut 
od godz. 9:00 do 13:00 

i od 15:00 do 18:00



Odwiedziny na kolonii
Zwyczajowo za dzień odwiedzin przyjmuje się środkową 

niedzielę kolonii (14.07.2019 r.) 

Dla odwiedzających, którzy zadeklarowali taką chęć 
w kartach kwalifikacyjnych przewidziany jest transport 

autokarowy

Wyjazd autokaru z Kielc – godz. 7:00 (zbiórka 6:30)
Wyjazd z bazy ok. godz. 18:00

Adres ośrodka:

Ośrodek ZHP „BERDO” w Myczkowcach

38-623 Uherce Mineralne



Transport autokarowy

• Koszt: 40zł/osobę

• Płatność: do 1 lipca na ten sam numer 
konta, co płatności za kolonię

• Tytuł przelewu: AUTOKAR, ilość osób, imię 
i nazwisko



Faktury VAT

»Faktury VAT wystawiane są dla każdej
osoby/instytucji/podmiotu gospodarczego do
14 dni od daty wpływu wpłaty do organizatora.

»Faktury można odebrać dzisiaj na spotkaniu,
w biurze Hufca Kielce-Miasto lub na parkingu
przy wyjeździe na kolonię



Rezygnacja z kolonii

Z udziału dziecka w kolonii rodzic może
zrezygnować w każdej chwili – podstawą do
przyjęcia rezygnacji przed kolonią jest
złożenie stosownego pisma do biura hufca.

Organizator przyjmuje rezygnację z dniem
otrzymania pisma.



Kontakt przed kolonią

Biuro Hufca ZHP Kielce – Miasto

ul. Planty 16a, 25-502 Kielce

biuro@kielcemiasto.zhp.pl

telefon: 41 344-54-62

lub

Komendantka kolonii – tel. 535-970-554



Kontakt w trakcie trwania 
kolonii

o Komendantka kolonii – tel. 535-970-554

o Biuro kolonijno-obozowe – tel. 724-697-583

INFORMUJEMY, ŻE MOŻEMY MIEĆ PROBLEM 
Z ZASIĘGIEM. NAJLEPSZY ZASIĘG MA SIEĆ 

PLUS – LICZYMY NA TO, ŻE KONTAKT Z BIUREM 
NIE BĘDZIE UTRUDNIONY



Kolonia Myczkowce 2019
już za... kilka dni☺


