Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Typ formy
HALiZ

Obóz harcerski Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

obóz

Adres formy wypoczynku

Baza obozowa Hufca Czechowice-Dziedzice w Podlesicach 42 - 425 Kroczyce, gmina Kroczyce, powiat
zawierciański, woj. Śląskie

Czas trwania formy wypoczynku

15 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

15 lipca 2018 r.

Miejsce wyjazdu

zostanie podane w czerwcu 2018 r.

Data i godzina powrotu

29 lipca 2018 r.

Miejsce powrotu

zostanie podane w czerwcu 2018 r.

Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy wypoczynku

605 202 614 – phm. Patryk Rempała - Komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Członkowie ZHP są objęci całoroczną polisą NNW.

Komendant: phm. Patryk Rempała - Komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
Kwatermistrz: pwd. Kamil Dobrzański – Instruktor Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają
odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Zakwaterowanie uczestników w namiotach typu „10”. W każdym namiocie 4-6 osób na łóżkach typu „łóżko polowe”, 2 koce oraz 1 materac na
osobę. Pawilon sanitarny z umywalkami, natryskami i toaletami. Całodobowa opieka pielęgniarki.

Ramowy program pobytu
15 lipca 2018
16 lipca 2018
17 lipca 2018
18 lipca 2018
19 lipca 2018
20 lipca 2018
21 lipca 2018
22 lipca 2018
23 lipca 2018
24 lipca 2018
25 lipca 2018
26 lipca 2018
27 lipca 2018
28 lipca 2018
29 lipca 2018

–
–
–
–
–
–
–
–
-

przyjazd na obóz, zakwaterowanie
pionierka obozowa
pionierka obozowa, rozpoczęcie obozu
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
Msza święta, zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
zajęcia programowe podobozów
antypionierka, watra (uroczyste ognisko zakończeniowe)
apel zamykający obóz, powrót do domu

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowywane są przez personel bazy harcerskiej w Podlesicach.

Możliwość zamówienia specjalnej diety (m.in. wegetariańskiej, wegańskiej), jeśli informacja o takowych wymaganiach zostanie
umieszczona w karcie kwalifikacyjnej.
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika


















kompletny mundur harcerski: bluza mundurowa, nakrycie
głowy, pas harcerski, spodnie/spódnica z getrami (12GDH bez),
duży plecak na ekwipunek oraz mały na wycieczki,
śpiwór,
menażka + niezbędnik (sztućce),
nóż harcerski,
minimum 6 kompletów bielizny (białe skarpety niewskazane),
2 pary długich spodni (wojskowe, sztruksowe lub dżinsowe),
kurtka przeciwdeszczowa,
ciepły sweter, polar,
strój kąpielowy, klapki,
ubranie do spania,
nakrycie głowy (czapka z daszkiem, chustka itp.),
ciężkie buty do munduru,
odzież do wybrudzenia (zajęcia w terenie),
obuwie sportowe,
przybory do mycia,
przybory do pisania,









notatnik i śpiewnik harcerski,
przybory do szycia, zapasowe guziki, mulina (czerwona, biała),
ręczniki,
przybory do prania,
latarka,
kompas lub busola,
środek na komary (zalecane).

> Prosimy o niezabieranie przez uczestników sprzętu elektronicznego (telefony komórkowe, gry, tablety). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenia.
> Uczestnicy nie mogą samodzielnie przyjmować i przechowywać
leków. Osoby przyjmujące leki proszone są o umieszczenie informacji
w karcie kwalifikacyjnej i przekazanie ich zgodnie z opisem przyjmowania kadrze obozu.
> Uczestników obowiązuje zakaz posiadania i zażywania napojów
alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz substancji psychoaktywnych.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Osoby rezygnujące z uczestnictwa nie dostają zwrotu zaliczek za obóz. Rezygnacja powinna być zakomunikowana min. na miesiąc 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 wyjazd.

Dodatkowe informacje
Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu 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. Deklaracja powinna być opatrzona numerem dowodu oraz czytelnym podpisem
rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który podpisał się na karcie kwalifikacyjnej.
Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych:
Msze Święte wyznania katolickiego.
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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