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KOLONIA ZUCHOWA I OBÓZ HARCERSKI 2019 
 

Tegoroczna kolonia zuchowa i obóz harcerski odbędą się w dniach 6-20.07.2019 w Harcerskiej Bazie Obozowej  
"Kokotek" k. Lublińca. 
Adres bazy obozowej:Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy *Kokotek* Hufca ZHP Lubliniec Pusta Kuźnica 23 42-700 
Lubliniec wg następującego planu: 
 
- 6 lipca - sobota- wypływamy promem z Nynäshamn , zbiórka na bazie promowej o godz.16 
- 7 lipca-niedziela- przypływamy do bazy promowej w Gdańsku-Westerplatte o godz.12  
Do bazy obozowej jedziemy wynajętym autobusem. 
 
Osoby które nie płyną promem musza przybyć na bazę promowa w Gdańsku o godz.12 lub bezpośrednio do bazy 
obozowej- w godz. 13.00-17.00 
na miejscu zgłosić się do dh. Michała Stachowiaka 
 
-19 lipca-piątek-wyjazd z bazy obozowej "Kokotek" o godz. 8.00 
Osoby które zostają w Polsce musza być odebrane - z bazy obozowej- godz. 7.00 lub na bazie promowej w Gdańsku-
Westerplatte o godz. 16.00 
 
-20 lipca-sobota- przypływamy do Nynäshamn o godz. 12.00 
Wszystkich prosimy o punktualność !! 
 

W czasie całej podroży, wszyscy , obowiązkowo (bez względu na miejsce przybycia) ubrani są w obozówke ( koszulka z 
logo Hufca) 

 
Na bazę promowa przychodzimy spakowani w walizkę lub plecak (dotyczy harcerek i harcerzy), oraz mały podręczny 
plecaczek (używamy go podczas całego obozu czy kolonii) 
W plecaczku  tym znajduje się (dla tych co płyną promem) zmiana bielizny, piżama, paszport oraz przypięta spinaczem do 
paszportu- europejska karta ubezpieczeniowa , 
kanapki , owoce, napoje lub pieniądze na zakup kolacji na promie-śniadanie na 7.07 - mamy wykupione (wchodzi w cenę 
którą zapłaciliście za podroż) 
 
Podczas całej podroży nie rozpakowujemy dużego bagażu !! 
Dołączający do grupy w Gdańsku -w plecaczku podręcznym - paszport,europejska karta ubezpieczeniowa(przypięta do 
paszportu,napoje) 
Dołączający do grupy w "Kokotku"-paszport plus karta ubezp. 
 
"Kieszonkowe" zuchów , włożone do koperty , podpisanej  imieniem , nazwiskiem i kwota, oddajemy do dh. Czesława 
Czeszejko 
Harcerki i harcerze sami odpowiadają za swoje kieszonkowe 
Na bazie obozowej nie ma możliwości wymiany pieniędzy na złotówki - proszę więc aby dzieci miały ze sobą złotówki ! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zabieramy ze sobą: 
 
Kompletne umundurowanie,śpiwór, latarkę, odpowiednia ilość bielizny i ubrania, coś do spania, bluzę lub kurtkę, 
odpowiednie obuwie- 2 pary , 
ubranie  przeciwdeszczowe, kąpielówki, klapki, czapkę z daszkiem(obowiązkowo!) 2 ręczniki, przybory toaletowe, spray 
przeciw komarom i kleszczom, krem przeciwsłoneczny. 
 
Harcerki i harcerze zabierają dodatkowo: karimatę, menażkę, niezbędnik, kubek 
 
 
Nie zabieramy! 
Telefonów komórkowych i gier elektronicznych!! 
Kadra nie odpowiada za zaginiecie tych przedmiotów ! 
 
Podczas trwania kolonii i obozu czynne będą telefony (podane poniżej)- tylko w poniedziałki, środy, piątki-w godz 14.30-
15.00 
Prosimy o powściągliwość w dzwonieniu do nas! 
 
Grupa która jedzie na pionierkę 
Spotykacie się na lotnisku Skavsta - ubrani w obozówki-3 lipca , o godz.12.30, samolot (do Katowic) odlatuje o godz.15.00 
Z Katowic jedziecie (wynajętym busem) do bazy obozowej  
Na lot samolotem macie tylko podręczny mały plecaczek !! który nie może zawierać zabronionych (przepisami) 
przedmiotów typu nóż, płyny, spraye 
 

 
 

Komendant NHHP "LS-Kaszuby" w Szwecji 
 
 

/-/ pwd. Marzenna Seelisch 
 

Numer kontaktowy na obozie  
ogólne: 

• dh. Marzenna Seelisch ..................... 0763 227 124 

harcerki: 

• dh. Natalia Winiarska ..................... 0720 369 229 

harcerze: 

• dh. Stanisław Pepliński .................... 0704 06 75 24 

zuchy: 

• dh. Beata Bryńarska ........................ 0737 74 83 54 
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