
Informator HAL 2017 
 

kolonie letnie dla laureatów 
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Małego Dziecka 

 

w Przesiece  
 
 
 
Baza zlokalizowana jest w malowniczej dolinie u Pogórza Karkonoszy, między 
dwoma znanymi kurortami – Karpaczem i Szklarską Porębą. 
Dysponujemy 40 miejscami w budynku z zapleczem sanitarnym i 
żywieniowym, w przytulnych pokojach 4,6,9 – osobowych wyposażonych  
w szafy, stoliki, krzesła i łóżka z pościelą.  
Wyżywienie to 4 posiłki dziennie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin wyjazdu:  
Wyjazd: 26.07.17r. (środa) zbiórka godz.8 00 

Zbiórka Łódź ul Stefanowskiego 19  
Powrót: 08.08.17r. (wtorek) 

Łódź ul Stefanowskiego 19 expo ok. godz. 21.30 
Prosimy do nas dzwonić jak będziemy  w trasie podamy realną godzinę powrotu 
Tel. do kontaktu podamy na zbiórce wyjazdowej 

 

Informacje organizacyjne: 
 

1. Prosimy  o zgłoszenie przed wyjazdem do wychowawcy informacji jeśli 
dziecko było chore w ostatnim czasie lub przyjmuje jakieś leki  

2. Dzieci które stale zażywają leki – zabierają je z domu i razem z opisem lekarza 
rodzice przekazują na zbiórce pielęgniarce. (dot  to także takich leków jak aviomarin) 

3. Prosimy dzwonić do dzieci w godzinach od 14-16 lub od 21-22 
4. Na zbiórce można będzie przekazać wychowawcy kwotę kieszonkowego 

przeznaczoną dla dziecka w podpisanej (imieniem i nazwiskiem dziecka) 
kopercie oraz korony i paszport w drugiej takiej kopercie 

 

 

Podróż 
Podróż odbywać się będzie autokarem bezpośrednio do bazy w Przesiece. Dzieci zabierają 
ze sobą prowiant tylko na okres podróży, na miejscu czekać na nas będzie obiado-kolacja. 
Napoje (najlepiej niegazowane) prosimy dać w opakowaniach nie tłukących się. Osoby 
mające chorobę lokomocyjną prosimy zaopatrzyć w odpowiednie leki i zgłosić to na 
zbiórce wychowawcy. 
 

Na kolonii będziemy: 
• Tworzyć bajki, malować i słuchać  ich tajemnic,  
• Wcielać się ciekawe postacie  
• Na scenie prezentować to co w życiu prawdopodobne 
• Bawić się i zdobywać różne twórcze umiejętności 
• Oglądać wodospady i zamki 
• Wędrować i poznawać piękno gór 
• Zwiedzać Jelenią Górę i podbijać czeskie zamki 

 
Co powinno znaleźć się w plecaku: 

 
- Kurtka przeciwdeszczowa 
- buty dobre do wędrówek po górach (najlepiej             

2 pary) 
- długie spodnie, dres, getry 
- ciepły sweter i bluza, koszula 

- piżama i bielizna osobista 
- skarpety bawełniane, nakrycie głowy 
- dwa ręczniki i chusteczki do nosa 
- przybory higieny osobistej (mydło, szczoteczka i 

pasta do zębów, grzebień), żel na komary i gzy 
- przybory do pisania, latarka 
- na teatralne zajęcia czarne koszulki i getry/spodnie 
- obuwie domowe 

 
Wycieczka zagraniczna: Park Narodowy Czeska Szwajcaria (České Švýcarsko), gdzie 
znajduje się Pravčická brána, czyli najdłuższy w Europie łuk skalny. W programie 
również Spływ łódkami malowniczą doliną rzeki Kamienicy. 
Dzieci wpłacają dodatkowo 250 Kć na wstępy i spływ. Konieczne jest zabranie ze 
sobą dowodu osobistego  lub paszportu  

 

Całość wpłaty za kolonie  trzeba uiścić do 18 lipca 2017r. 
Organizatorem kolonii jest i bliższych informacji udziela: 
Komenda Hufca ZHP Łódź – Śródmieście ul. Stefanowskiego 19  
Kierownik kolonii mgr (hm) Agnieszka Kucharska tel. kom. 608 431 080 
(aga.kuchar@gmail.com) 

 

Nasz adres: 
Harcerska Baza Karkonoska  
Hufca ZHP Łódź – Śródmieście 
58 – 563 Przesieka 

 

 


