Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Zimowisko w formie półkolonii.

Adres formy wypoczynku

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
ul. Jana Śliwki 8
44-100 Gliwice

Czas trwania formy wypoczynku

5 dni

Dane organizatora

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

Data i godzina rozpoczęcia

5 lutego 2018 r. – 8:00

Data i godzina zakończenia

9 lutego 2018 r. – 16:00

Kontakt z organizatorem podczas trwania formy wypoczynku

Małgorzata Socha – kierownik zimowiska
tel. 783 065 767
mail. malgorzata.socha@zhp.net.pl

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)
Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Umowa Generalna PZU: 247932, POLISA nr 1023410853

Komendant: Małgorzata Socha
Kwatermistrz: Antonina Mielcarek
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Uczestnicy podczas zajęć stacjonarnych będą przebywać w pomieszczeniach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach.
Zimowisko odbywać się będzie codziennie od godz. 8:00 do 16:00. Transport na wycieczki będzie odbywał się autobusami komunikacji
miejskiej oraz kolejami śląskimi.
Ramowy program pobytu
W programie między innymi:
zwiedzanie kulis Teatru Miejskiego w Gliwicach,
zajęcia sportowo-ruchowe w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 10 w Gliwicach,
zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach,
zajęcia z pierwszej pomocy,
zajęcia plastyczne z tworzenia kukiełek oraz kartonowych fortów,
zajęcia na basenie,

-

zwiedzanie Kopalni Guido w Zabrzu,
mini-konkursy półkolonijne,
zwiedzanie Palmiarni w Gliwicach,
seans filmowy,
wielki bal przebierańców z zabawami i tańcami,
gry i zabawy sportowe.

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

2 posiłki – drugie śniadanie (jedna kanapka), obiad (zupa, drugie danie, kompot)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowywane są przez firma cateringową.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Osoby rezygnujące z uczestnictwa nie otrzymują pełnego zwrotu odpłatności za zimowisko. Rezygnacja powinna być zakomunikowana min.
na w tygodnia przed wyjazdem na obóz w celu zwrotu większej części kwoty wpłaconej na konto organizatora. W przypadku późniejszej
rezygnacji z przyczyn losowych organizator nie zapewnia zwrotu pieniędzy za wypoczynek.
Dodatkowe informacje
Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu zimowiska 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 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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