Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Obóz harcerski 12 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Mistral”

Typ formy
HALiZ

obóz

Adres formy wypoczynku

rzeka
Noteć
w
okolicach
Jeziora
Gopło,
na
trasie
Wielkiej
Pętli
Wielkopolski
Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawskopomorskie

Czas trwania formy wypoczynku

14 dni

Dane organizatora

ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Gliwickiej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
al. Przyjaźni 9/9, 44-100 Gliwice

Data i godzina wyjazdu

3 lipca 2017 r.,
godz. 07:00 (może ulec zmianie)

Miejsce wyjazdu

Dworzec PKP w Gliwicach

Data i godzina powrotu

16 lipca 2017 r.,
godz. 20:25 (może ulec zmianie)

Miejsce powrotu

Dworzec PKP w Gliwicach

Kontakt z organizatorem podczas trwania formy wypoczynku

Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem kwalifikacji)

tel. 698 367 032 - phm. Michał Janerka - komendant obozu
phm. Michał Janerka HR – komendant obozu, kierownik wypoczynku
pwd. Anna Wiktor HO – zastępca komendanta obozu, kwatermistrz, wychowawca (tel. 783 673 439)
pwd. Elżbieta Płonka HO – instruktor programowy, wychowawca (tel. 602 488 020)
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Zakwaterowanie w warunkach biwakowo-turystycznych. Nocleg w namiotach typu igloo 2- i 3-osobowych. Podczas części
stacjonarnej obozu gwarantowany dostęp do sanitariatów z ciepłą wodą.
Kadra obozu jest przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W nagłych przypadkach możliwy transport
do najbliższego szpitala/ośrodka zdrowia. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ramowy program pobytu
3 lipca 2017 r.

–

przyjazd na miejsce rozpoczęcia spływu

4-8 lipca 2017 r. -

spływ rzeką Notecią, zajęcia programowe i specjalnościowe

9 lipca 2017 r.

–

zakończenie spływu, Msza Św., dotarcie na bazę w Smerzynie

10 lipca 2017 r.

-

pionierka obozowa, zajęcia programowe

11-14 lipca 2017 r.–

zajęcia programowe i specjalnościowe

15 lipca 2017 r.

-

antypionierka obozowa, watra – ognisko kończące obozu,

16 lipca 2017 r.

–

przejazd do Gliwic, zakończenie obozu

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

Wyżywienie składa się z czterech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

Sposób przygotowania

Podczas spływu uczestnicy samodzielnie w wachtach przygotowują większość posiłków. Podczas pobytu na bazie
posiłki zapewnione przez kadrę gospodarczą ośrodka.
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika














plecak turystyczny na wyposażenie,
mały plecak/torba – najlepiej nieprzemakalna,
kompletny mundur harcerski: bluza mundurowa, furażerka
z lilijką, czarne spodnie, pas harcerski,
śpiwór,
menażka + niezbędnik lub sztućce,
min. 5 kompletów bielizny,
min. 4 koszulki z krótkim rękawem,
2 pary długich spodni (“wojskowe”, sztruksowe lub
dżinsowe),
kurtka przeciwdeszczowa,
ciepły sweter lub polar,
nakrycie głowy (czapka z daszkiem, chustka itp.)
strój kąpielowy,
ubranie do spania (np. ciepły dres),














buty odpowiednie do munduru,
lekkie obuwie z gumową podeszwą (specjalne do sportów
wodnych lub trampki),
przybory do mycia: szczoteczka i pasta do zębów, mydło
naturalne, szampon, ręcznik,
przybory do pisania,
notatnik, śpiewnik harcerski,
przybory do szycia, zapasowe guziki,
2-3 saszetki proszku do prania,
latarka,
kompas lub busola,
nóż,
legitymacja szkolna,
przyjmowane leki – wraz z pisemną informacją od rodzica
o dawkowaniu!

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Rezygnacja z uczestnictwa w obozie powinna być zakomunikowana co najmniej na miesiąc przed wyjazdem na obóz w celu zwrotu większej
części kwoty wpłaconej na konto organizatora – tj. w terminie do 3 czerwca 2017 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje zwrotu pieniędzy, również w przypadku odwołania udziału z przyczyn losowych. Zaliczka wpłacona na obóz nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje
Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z placówki wypoczynku wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą
sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej
deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.
Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu
o dane podane przez Państwa w deklaracji obozowej i karcie kwalifikacyjnej. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego
wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.
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