Warunki uczestnictwa
Zimowisko:
14 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej,
Typ formy
Nazwa formy HALiZ
25 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej,
Obóz Stacjonarny
HALiZ
26 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej,
28 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej.
ul. Spacerowa 1b Przyłubsko,
Adres formy wypoczynku
Gmina Kroczyce 42-425
Woj. Śląskie, Powiat Zawierciański
Czas trwania formy wypoczynku
18 dni
ZHP, Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Gliwickiej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Dane organizatora
al. Przyjaźni 9/9, 44-100 Gliwice – 14 Gliwicka Drużyna Harcerska, 25 Gliwicka Drużyna Harcerska,
26 Gliwicka Drużyna Harcerska, 28 Gliwicka Drużyna Harcerska.
31 lipca 2017 r.
Miejsce
zostanie podane w lipcu 2017r.
Data i godzina wyjazdu
wyjazdu
17 sierpnia 2017 r.
Miejsce
zostanie podane w lipcu 2017 r.
Data i godzina powrotu
powrotu
662 492 155 - pwd. Weronika Maciak – Komendantka Obozu
507 955 065 - pwd. Kamil Dobrzański - Drużynowy 14 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej
Kontakt z organizatorem
podczas trwania formy
wypoczynku
numery kontaktowe do poszczególnych wychowawców zostaną podane na wydarzeniu na facebooku
Obóz Kwiatki 2017
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)
zostanie zakupiona w lipcu 2017 r.
Komendant: pwd. Weronika Maciak - Drużynowa 28 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej
Kwatermistrz: pwd. Kamil Dobrzański – Drużynowy 14 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej
Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem
kwalifikacji)
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. W namiotach od 5 do 7 osób. Toalety oraz prysznice na terenie ośrodka. Całodobowa opieka
pielęgniarki.

Ramowy program pobytu
31 lipca 2017
1 sierpnia 2017
2 sierpnia 2017
3 sierpnia 2017
4 sierpnia 2017
5 sierpnia 2017
6 sierpnia 2017
7 sierpnia 2017
8 sierpnia 2017
9 sierpnia 2017
10 sierpnia 2017
11 sierpnia 2017
12 sierpnia 2017
13 sierpnia 2017
14 sierpnia 2017
15 sierpnia 2017
16 sierpnia 2017
17 sierpnia 2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

przyjazd na obóz, zakwaterowanie
apel rozpoczynający obóz, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, Msza Święta, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, wycieczka
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, Msza Święta, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel, zajęcia programowe
apel zamykający obóz, powrót do domu
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Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowywane są przez personel bazy harcerskiej w Siamoszycach

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kompletny mundur harcerski (bluza mundurowa, beret,
spodnie/spódnica, czarne getry, pas harcerski)
Nóż harcerski (zalecane)
Minimum 4 komplety bielizny (białe skarpety niewskazane)
2 pary długich spodni (wojskowe, sztruksowe lub dżinsowe)
ciepły sweter, polar
klapki pod prysznic
piżama do spania
ciężkie buty do munduru
klapki lub sandały
przybory do mycia
●
przybory do pisania

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

notatnik i śpiewnik harcerski
przybory do szycia, zapasowe guziki
ręczniki (duży i mały)
przybory do prania
latarka
kompas lub busola (zalecane)
grube ciepłe skarpety (min. 2 pary)
duży i mały plecak
śpiwór
strój kąpielowy
białe prześcieradło

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Osoby rezygnujące z uczestnictwa nie dostają zwrotu zaliczek za zimowisko. Rezygnacja powinna być zakomunikowana pisemnie 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.
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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