Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy

OBÓZ SZCZEPU 234 WDHiZ

HALiZ

W CZERNICY

Adres formy HALiZ

Typ
formy
HALiZ

HARCERSKA BAZA OBOZOWA HUFCA ZHP GDYNIA W CZERNICY,
89-632 BRUSY, WOJ. POMORSKIE

Czas trwania formy

HARCERZE: 1.07.2017 – 22.07.2017

HALiZ

ZUCHY: 8.07.2017 – 22.07.2017

Dane organizatora

OBÓZ

HUFIEC ZHP WARSZAWA URSYNÓW
SZCZEP 234 WDHIZ

Kontakt z organizatorem podczas trwania

pwd. Jakub Grodzicki, telefon 500236085

formy HALiZ
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW

INB033570

(można podać nr polisy)
Komendant:

pwd. JAKUB GRODZICKI

Kwatermistrz:
Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem
kwalifikacji)

Można wymienić całą kadrę (w przypadku gdy już znany jest skład):

WYCHOWAWCA

:

WYCHOWAWCA

:

WYCHOWAWCA

:
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Zasady ogólne HALiZ
1. Hufiec ZHP Warszawa-Ursynów zwany dalej Organizatorem, organizuje obóz leśny zwany
dalej wypoczynkiem dla wszystkich dzieci i młodzieży należących do ZHP.
2. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w wypoczynku jest wypełniona Karta
kwalifikacyjna uczestnika pobierana i zdawana w wyznaczonym przez organizatora terminie
i miejscu oraz opłacone składki członkowskie ZHP za trzy kwartały 2017 roku. Organizator
zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania uczestnika do udziału w wypoczynku, w przypadku otrzymania negatywnej opinii od kadry gromady/drużyny, której jest on członkiem.
3. Niniejsze Warunki uczestnictwa stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej uczestnika.
4. Uczestnikiem wypoczynku zorganizowanego przez Hufiec ZHP Warszawa-Ursynów może
być dziecko, które spełnia kryterium wiekowe określone dla danej formy wypoczynku, tj.:
a) kolonia zuchowa: zuchy 6 – 10 lat, tj. pierwszy etap edukacyjny – w przypadku uczniów
kl.0 konieczna jest indywidualna rozmowa z komendantem wypoczynku.
b) obóz harcerski: 10 – 18 lat.tj. drugi i trzeci etap edukacyjny oraz szkoły ponadgimnazjalne.
5. Jeżeli dziecko ze względu na wiek nie kwalifikuje się do udziału w danej formie wypoczynku, na wniosek i za odpowiedzialnością prawnych opiekunów może wziąć w niej udział.
Taka kwalifikacja wymaga zgody kierownika wypoczynku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w takim przypadku za rezygnację dziecka z udziału w wypoczynku powstałej w
wyniku złej aklimatyzacji w grupie, bądź nie dostosowania się do warunków wypoczynku.
6. Wszystkie wnioski i zapytania należy kierować drogą mailową do Komendantki wypoczynku. Najważniejsze informacje będą wysyłane na adresy mailowe podane przez prawnych

opiekunów

w

trakcie

dokonywania

zapisów

oraz

na

stronie

www.harcerzem.byc.chce.pl w zakładce HAL.
Organizator zachęca do korzystania z informacji umieszczanych na stronie internetowej
szczepu oraz drużyn.
Ramowy program pobytu
Uczestnicy HAL biorą udział w zajęciach programowych z podziałem na grupy metodyczne.
Odbędzie się także wycieczka do Chojnic, ogniska.
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Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4
Posiłki są przygotowywane przez kucharki na miejscu.
Śniadania to: wędliny, sery, dżemy, coś ciepłego, herbata, masło.

Sposób przygotowa-

Obiady: zupa i II danie – urozmaicone dania, oparte o regionalne i

nia

polskie smaki.
Podwieczorek
Kolacja: wędliny, sery, dżemy, coś ciepłego, herbata, masło.

Koszty i ich regulowanie
Całkowity koszt pobytu uczestnika w placówce wynosi: zuchy: 1 050zł, harcerze: 1 300zł.
Odpłatności można dokonywać zgodnie z DSCZ/ 04/040/2017 w całości lub w ratach:
I rata – 27 marca 2017: 400 zł – zaliczka bezzwrotna
II rata – 30 kwietnia 2017: zuchy: 400zł, harcerze: 500zł;
III rata – 26 maja 2017: zuchy: 250zł, harcerze: 400zł.
tylko i wyłącznie na konto Hufca ZHP Warszawa-Ursynów:
Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
ul. Piaskowa 4,01-067 Warszaw
64 1240 1037 1111 0010 6288 2560
tytułem: DSCZ/04 /040/2017, 234 WGZ/234WDH/234WDSH, imię i nazwisko uczestnika
W przypadku problemów finansowych prawnych opiekunów uczestnika wypoczynku, mogą
oni starać się o obniżenie kosztów uczestnictwa. Pisemną prośbę w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, należy złożyć do dnia 20 marca 2017 do Komendanta wypoczynku drogą mailową. Warunkiem rozpatrzenia prośby jest uiszczenie I raty.
Organizator rozpatrzy prośby w ciągu 14 dni i o decyzji poinformuje prawnego opiekuna
uczestnika wypoczynku. Podania złożone po terminie nie będą uwzględniane.
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Organizator wystawia faktury VAT w ciągu 21 dni od dokonania pełnej wpłaty na prośbę zainteresowanego, po pisemnym złożeniu danych do faktury, Komendantce wypoczynku na
adres e-mail Jakub.Grodzicki@zhp.net.pl
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

1. UMUNDUROWANIE:

- linka bawełniana (30-50 m) - tylko harcerze

- bluza mundurowa

- kubek

- spodenki/spódnica

- menażka

- spodnie mundurowe (czarne „bojówki”)

- niezbędnik

- beret/rogatywka

- nóż

- pas harcerski

- bidon

- getry czarne i białe wywijki

- grzebień /szczotka do włosów
- przybornik do szycia, agrafki

2. ODZIEŻ:

- mydło, szampon

- kurtka przeciwdeszczowa z kapturem

- pasta, szczoteczka do zębów

- bluza polarowa

- ręczniki (w tym kąpielowy)

- polar Szczepu

- szczoteczka do rąk

- spodnie długie

- proszek / płyn do prania

- spodenki krótkie

- impregnat

- T-shirt

- preparat przeciw owadom

- bielizna osobista

- znaczki pocztowe

- skarpetki

- kieszonkowe

- strój nocny (dres)

- inne rzeczy, wskazane przez drużynowego

- strój sportowy
- strój kąpielowy

5. WYPOSAŻENIE NIEOBOWIĄZKOWE:

- kangurka / pałatka

- instrument muzyczny

- czapka/kapelusz !!!

- aparat fotograficzny
- sprzęt sportowy

3. OBUWIE:
- trekkingowe (mundurowe)

6. NIE ZABIERAMY NA OBÓZ:

- sportowe

- telefonów komórkowych

- klapki pod prysznic

- sprzętu elektronicznego do odtwarzania
muzyki (MP3 itp.)

4. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

- wartościowych przedmiotów

- ważna legitymacja szkolna (podpisana, z aktualną pieczątką !!!)
- mały plecak

WSZYSTKO PAKUJEMY W JEDEN PLECAK !!!

- śpiwór
- latarka z zapasem baterii
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa
1. Prawny opiekun może wycofać z udziału w obozie swoje dziecko składając stosowne,
pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji.
2.

W

przypadku

rezygnacji

z

HAL

przed

jej

rozpoczęciem

zwrot

kosztów

jest pomniejszony o zaliczkę.
3. W przypadku rezygnacji z HAL podczas jej trwania możliwy jest zwrot kosztów
w wysokości dziennej stawki żywieniowej pomnożonej przez liczbę dni, w których dziecko
nie bierze udziału.
4. Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku relegowania uczestnika wypoczynku
ze względu na nie przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego i regulaminów HAL
lub nie podanie przez prawnego opiekuna pełnej informacji o stanie zdrowia uczestnika.
Dodatkowe informacje
Podczas HAL uczestnicy mogą być zabierani z terenu Obozu Szczepu 234WDHiZ
w

Czernicy

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 formy HALiZ.
Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w
następujących praktykach religijnych: Msza Święta.
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 wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja
będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony
zdrowia i życia Państwa dziecka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestnika, powstałe w wyniku nie podania przez prawnych opiekunów informacji o chorobach i schorzeniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. Jeżeli dziecko powinno brać leki podczas pobytu
na wypoczynku, prawny opiekun powinien przekazać je w dniu wyjazdu komendantowi
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wypoczynku (lub wskazanemu przez komendanta wychowawcy) Leki oraz ich dawkowanie
powinno być opisane wg instrukcji dostępnej na stronie www.harcerzem.byc.chce.pl
w zakładce HAL.
Organizator informuje, że wypoczynek zorganizowany jest w lesie. W związku z powyższym
organizator nie ma wpływu na występowanie pajęczaków i owadów – w szczególności dotyczy to: komarów, meszek, os, much, gzów, much końskich, pszczół, szerszeni, chrząszczy,
ważek, kleszczy, mrówek a także innych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich
występowanie w lesie oraz za wszelkie ewentualne skutki i następstwa ich występowania w
lesie i na terenie obozów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogryzienia i użądlenia uczestników wypoczynku. Jednocześnie organizator zobowiązuje się udzielić podstawowej pomocy
pielęgniarskiej w przypadku ew. ukąszeń. Należy liczyć się z faktem ,że te działania mogą
być nieskuteczne.
Organizator ma prawo relegować z wypoczynku uczestnika, który nie przestrzega zasad
wypoczynku określonych w pkt. V, lub którego prawny opiekun nie podał pełnej informacji
o stanie zdrowia uczestnika. Prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika
z wypoczynku w ciągu 24h od otrzymania informacji o podjęciu decyzji relegowania
uczestnika z wypoczynku.
Organizator ma prawo odwołać obóz z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum, z powodu siły wyższej oraz decyzji władz państwowych, harcerskich lub innych instytucji. Odwołanie obozu ze względu na niską frekwencję nie może nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym prawny opiekun zostanie zawiadomiony. W takim przypadku organizator
zobowiązany jest do wskazania innej formy wypoczynku lub zwrotu wpłaconych pieniędzy.
Komenda Hufca ZHP Warszawa-Ursynów Chorągwi Stołecznej ZHP w Warszawie jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej

oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać,
utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań statutowych ZHP (art. 23, ust. 1, pkt 5 i art.
27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. nr
133, poz. 883).przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji ochrony
przetwarzania tych danych.
Strona 7 z 7

