
Szklana Huta 2016

Drodzy Rodzice!

W terminie 17-28 lipca 2016 r. jedziemy na kolonię do miejscowości Szklana Huta.  

W związku z tym, przedstawiam Państwu garść informacji dotyczących obozu:

-opis stanicy, w której będziemy mieszkać w czasie kolonii
-niezbędne rzeczy do zabrania
-dane kontaktowe, kadra 
-inne informacje- organizacyjne

O Stanicy
Baza Obozowa "Róża Wiatrów" w Szklanej Hucie położona jest nad morzem w
trójkącie pomiędzy miejscowościami Choczewo, Lubiatowo, Białogóra. Od Lęborka
dzieli bazę ok. 38 km., od Łeby 25 km., a Gdyni 45 km

Szklana Huta to wspaniałe miejsce wypadowe. Można stąd organizować wycieczki 
min. do: Trójmiasta, Łeby i Słowińskiego Parku Narodowego, a także Elektrowni 
Wodnej w Żarnowcu, na Hel i do latarni morskiej w Stilo i Rozewiu, fokarium 
Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, jedynych na Pomorzu grot w Mechowie oraz 
Szwajcarii Kaszubskiej. Usytuowanie Szklanej Huty w lesie brzozowo-sosnowym 
blisko wydm o własnym mikroklimacie wpływa korzystanie na dróg oddechowych. 
Największą jednak atrakcją Stanicy jest "własna", czysta i zaliczona do 
najszerszych w Polsce plaża morska.

Budynki zgrupowania: pawilon zuchowy, murowana kuchnia, stołówka, magazyn, 
sanitariaty, zadaszona duża świetlica, boisko do gry w piłkę siatkową, położone są na
miejscu byłej osady. Ponadto na stanicy znajdują się: boiska do siatkówki, kręgi 
ogniskowe, gry zręcznościowe oraz stół do gry w tenisa stołowego.

Niezbędne rzeczy do zabrania na obóz
1) Spakować się należy do dużego plecaka/torby, w taki sposób, by wszystko się

do niego zmieściło - unikamy dyndających siatek lub dodatkowych pakunków
zajmujących ręce - zbędne pakunki będą zwracane rodzicom przed wyjazdem.

2) Plecak mały,  podręcz.ny (powinien być  na tyle  pojemny,  by zmieścić  min.
litrową butelkę wody)

3) Ważna  legitymacja  szkolna  z  nr  PESEL  i  pieczątką  szkoły  (do  przekazania
wychowawcom w dniu wyjazdu).

4) Ciepły sweter/polar co najmniej 1 sztuka
5) Koszulki z krótkim rękawem- co najmniej 5 par
6) Spodnie, krótkie i długie
7) Dres do spania i porannej rozgrzewki
8) Bielizna (sztuk wedle uznania, możliwe będzie pranie ręczne)
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9) Nakrycie głowy (chustka/czapka)
10)Mocne, rozchodzone buty na wędrówki
11)Strój kąpielowy
12)Klapki
13)Sandały
14)Obuwie sportowe
15)Ręczniki kąpielowy+ mniejszy
16)Kosmetyczna:  szczoteczka  do  zębów,  pasta,  mokre  chusteczki  będą

przydatne, mydło
17) Krem z filtrem+ środek na komary.
18) Przybornik do szycia.
19) Długopis+ mały notes.
20) Latarka+ zapasowe baterie
21) Śpiewnik- jeżeli ktoś ma
22) Umundurowanie (dotyczy zuchów)
23) Elementy  stroju  obrzędowości  kolonii  –  biały  t-shirt  po  którym  można

malować.
24) Leki,  zgodnie z karta uczestnika,  jeżeli  uczestnik zaczął  przyjmować nowy

lek- konieczne jest poinformowanie wychowawcy (najlepiej zostawić opisaną
kartę z informacja o dawkowaniu leków)

25) Co do zasady, na kolonię zabrania się zabierania telefonów komórkowych.
Oczywiście,  dzieci  będą  mogły  korzystać  z  telefonów  wychowawców  by
zadzwonić do rodziców.

26) Dobry humor

Dane kontaktowe kadry:

Zenobia Glac-Ściebura, kierownik wypoczynku, tel. 502817743 Mama małej 
Łucji i Kaliny, na co dzień pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
prowadzi Fundację Zabawa i Poznanie, z wykształcenia pedagog, instruktorka 
Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Gdańsk- Śródmieście.

Wychowawcy

Dariusz Ściebura, wychowawca, pierwszy drużynowy 77 Gdańskiej Drużyny 
Harcerskiej, prywatnie mąż swojej żony i ojciec dwóch córeczek.

Mateusz Magdaleński, wychowawca, drużynowy 76 Gdańskiej Gromady 
Zuchowej. 

Kadra programowa – wspomagająca pracę wychowawców

Sara Misztal, w ciągu roku szkolnego przyboczna 76 Gdańskiej Gromady Zuchowej.

Kacper Podgórski, w ciągu roku szkolnego przyboczny 76 Gdańskiej Gromady 
Zuchowej.
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