Warunki uczestnictwa

Prawa i obowiązki organizatora

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Adres

Typ formy
HALiZ

Zlot ZHP Gdańsk 2018

Obóz stały pod namiotami w
formie zlotu harcerskiego

Miasteczko Zlotowe ZHP
Wyspa Sobieszewska
80-680 GDAŃSK
m. Gdańsk
woj. pomorskie
tel. centrali zlotowej: +48 727-507-175

Organizator ma obowiązek prowadzenia wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i troską o dobro powierzonych mu pod opiekę dzieci.
Organizator prowadzi wypoczynek zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania sięgającymi 100-letniej historii ruchu skautowego.
Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską, sprawdzoną w śródrocznej pracy wychowawczej oraz podczas innych form wypoczynku.
Organizator zapewnia realizację programu zgodnie z jego założeniami.
Organizator nie ma możliwości zabezpieczenia ładowania sprzętu elektronicznego, a także nie może przyjąć odpowiedzialności za ewentualną
utratę lub uszkodzenie sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za schorzenia i choroby oraz pogorszenie stanu zdrowia powstałe w wyniku nie podania przez rodziców/opiekunów informacji o tych schorzeniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
Organizator ma prawo relegować z wypoczynku uczestnika, który nie przestrzega zasad wypoczynku lub którego prawny opiekun nie podał pełnej
informacji o stanie zdrowia uczestnika. Prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika wypoczynku w ciągu 24 godzin od otrzymania
informacji o podjęciu decyzji o relegowaniu uczestnika.

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator

Czas trwania

06.08.2018 – 16.08.2018

Dane organizatora

Chorągiew Stołeczna ZHP

Data i godzina wyjazdu

06.08.2018 r. godz. 7:00

Miejsce wyjazdu

Warszawa-Wschodnia

Data i godzina powrotu

16.08.2018 r. godz. 18:00

Miejsce powrotu

Warszawa-Wschodnia

Kontakt z kadrą

Monika Popławska – 789200234
Katarzyna Luboradzka – 507629903
Julia Sało – 513504409
Jakub Grodzicki – 500236085
Mariusz Pycak – 600400290
Piotr Banasiak – 505579081
Agnieszka Odziemkowska – 506556173
Dominika Obszyńska - 696216599
W alarmowym przypadkach – komendant zgrupowania- 533 318 717.

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
1. zakwaterowanie w warunkach zlotowych
2. wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży - 3 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiadokolacja)
3. opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, opieki medycznej)
4. koszty przejazdu tam i z powrotem – dokładną godzinę i miejsce zbiórki oraz odbioru dzieci organizator potwierdzi najpóźniej na 14 dni przed
rozpoczęciem zlotu
5. ubezpieczenie od NNW
6. realizacja programu

Program pobytu
Stanica

F

D

B

Gniazdo

Białostockie
Dolnośląskie
WarmińskoMazurskie
Ziemi Lubuskiej

Kieleckie
Krakowskie
Podkarpackie
Opolskie

Stołeczne
Łódzkie
Mazowieckie
Śląskie 2

Data

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Seria PWA nr 141270

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW

A
Śląskie 1

C

E

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Gdańskie
KujawskoPomorskie
Lubelskie

Gra na 100-lecie
Kierownik wypoczynku
(Organizator)

Kadra

hm. Maciej Kądzielski
Monika Popławska
Katarzyna Luboradzka
Julia Sało
Jakub Grodzicki
Mariusz Pycak
Piotr Banasiak
Agnieszka Odziemkowska
Dominika Obszyńska
Małgorzata Grzegorzewska

Warunku socjalne podczas obozu
Harcerze podczas pobytu na Zlocie śpią w pięcioosobowych namiotach, na karimatach. Zuchy podczas pobytu na Zlocie śpią w czteroosobowych
namiotach, na łóżkach polowych tzw. kanadyjkach. Na Zlocie nie ma oświetlenia w namiotach. Dzieci nie mają dostępu do prądu.
Zlot zlokalizowany jest na obszarze łąk na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Uczestnicy mają dostęp do ciepłej wody do mycia. Na węzeł sanitarny składają się kontenery sanitarne i prysznicowe, z gorącą i zimną wodą oraz umywalnie polowe.
Uczestnicy w 40-osobowych drużynach z półprodktów, przy użyciu sprzętu kuchennego dostarczonego przez organizatorów, przygotowywać będą
śniadania i obiado-kolacje. W trakcie zajęć programowych spożywać będą drugie śniadanie. Pozyskane półprodukty będą wykorzystywane do
przygotowywania posiłków według specjalnie przygotowanych katalogów kucharskich pozwalających przygotować i skomponować posiłki na
każdy dzień. Zewnętrzny partner będzie odpowiedzialny za organizację dostaw produktów, w taki sposób, by odpowiadały one wysokim wymaganiom jakościowym.
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7 sierpnia
wtorek
D2

otwarcie
Zlotu

8 sierpnia
środa
D3

program
modułowy

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

9 sierpnia
czwartek
D4

program
modułowy

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

10 sierpnia
piątek
D5

program
modułowy

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

11 sierpnia
sobota
D6

Dzień
Regionów

12 sierpnia
niedziela
D7

program
modułowy

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

13 sierpnia
poniedziałek
D8

program
modułowy

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

Ceremonia Otwarcia
godz. 14:00

Dzień Regionów
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14 sierpnia
wtorek
D9

program
modułowy

15 sierpnia
środa
D10

pogram
modułowy
/ zakończenie
Zlotu

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

Ceremonia zamknięcia
godz. 20:00

Opisy modułów i innych elementów programu znajdują się na stronie internetowej zlotu www.gdansk2018.zhp.pl

Koszt, wpłaty
Odpłatność za udział w zlocie dokonywana jest zastępami i wynosi 8900 zł na zastęp, płatne do 31.05.2018 r.
Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 1000 zł.
Wpłaty należy wnosić:
Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
ul. Kajakowa 27/29; 02-838 Warszawa
64 1240 1037 1111 0010 6288 2560
tytułem: DSCZ/14/040/2017 – imię i nazwisko dziecka
Hufiec właściwy dla wpłat zastępów wystawia faktury VAT w ciągu 21 – dni od dokonania pełnej wpłaty na prośbę zainteresowanego, po pisemnym (elektronicznym) złożeniu danych do faktury zastępowemu.

- NIE ZABIERAMY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!
ODZIEŻ:
- strój polowy tj. ubranie, którego nie szkoda będzie zniszczyć, w ciemnych kolorach przykrywające szczelnie całość kończyn. Uwaga!
Lepsze od dżinsów będą dresy, są wygodniejsze.
- kurtka PRZECIWDESZCZOWA - Powinna być na tyle szeroka, żeby zmieściło się pod nią kilka warstw odzieży. Musi mieć również kaptur.
Warto zwrócić uwagę na to, żeby kaptur i rękawy w nadgarstkach miały elastyczne ściągacze.
- odpowiednia ilość bielizny (skarpetki typu „stópki” NIE są odpowiednie), przyda się również kilka par grubszych skarpet. Najlepszym
materiałem jest wełna/bawełna, zarówno jeśli chodzi o skarpety, jak i o bieliznę.
- polar szczepowy lub ciepła bluza - polar jest lżejszy, cieplejszy, nie chłonie tak wody i szybciej wysycha.
- nakrycie głowy (przeciwsłoneczne)
- odzież do spania – najlepiej sprawdzą się ciepłe dresy lub odzież termo
- strój kąpielowy
OBUWIE:
- wygodne buty turystyczne za kostkę - najlepiej buty trekkingowe w razie braku najlepsze będą trapery.
- wygodne lekkie buty na zmianę
- klapki/sandały (pod prysznic)
PRZYBORY TOALETOWE
Mydło, szampon, pasta i szczotka do zębów, krem z filtrem, środek przeciw komarom, ręczniki – min.2 (najlepiej szybkoschnące)
INNE:
Igła, nici
Latarka + zapas baterii do niej
Menażka, niezbędnik, kubek metalowy
Dodatkowe informacje
Podczas Zlotu ZHP Gdańsk 2018 niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu Zlotu 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 Zlotu ZHP Gdańsk 2018 uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: msza święta.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
1. Prawny opiekun może wycofać z udziału w zlocie swoje dziecko składając stosowne, pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się
datę otrzymania rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji ze zlotu przed jego rozpoczęciem lub podczas jego trwania nie będzie możliwy zwrot kosztów. Zwrot kosztów nie
przysługuje również w przypadku relegowania uczestnika wypoczynku ze względu na nie przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego i
regulaminów zlotu lub nie podanie przez prawnego opiekuna pełnej informacji o stanie zdrowia uczestnika.

Przejmowanie odpowiedzialności za uczestnika
W przypadku wcześniejszego wyjazdu ze zlotu, dziecko będzie przekazywane pod opiekę wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym). Czasowe
przekazanie dziecka pod opiekę innej osobie będzie możliwe tylko na podstawie pisemnego oświadczenia od jednego z rodziców (opiekunów
prawnych), podpisanej zgodnie z podpisem na karcie uczestnika.
Treść oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przekazanie mojego dziecka (imię, nazwisko) pod opiekę (komu: dane osoby, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem
(imię, nazwisko, adres, cechy dokumentu tożsamości lub nr pesel), okresie od (dzień, godzina). Oświadczam, że po przekazaniu dziecka ww.
opiekunowi, osobiście przejmuję odpowiedzialność za decyzje w kwestii opieki nad moim dzieckiem oraz.
podpis zgodny z kartą uczestnika (Imię, nazwisko, adres. miejscowość, data)

Zdarzenia losowe
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.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
OGÓLNE:
WSZYSTKO PAKUJEMY W JEDEN PLECAK!!!
- duży plecak turystyczny do zapakowania reszty ekwipunku (NIE torba),
- mały plecak - do pakowania rzeczy np. na wędrówkę. Powinien być to plecak usztywniany na oba ramiona, NIE na jedno ramię ani NIE
torba.
- śpiwór, pled, poduszka
- karimata – warto rozważyć zabranie maty samopompującej
- pełne umundurowanie (krótkie spodenki (męskie)/spódnica (żeńska), bluza mundurowa, czarne getry, białe wywijki, mundurowe
nakrycie głowy, buty trekkingowe )
- dokumenty: legitymacja + INFORMACJE O PRZYJMOWANYCH LEKACH,
- kieszonkowe na zakup wody na trasę czy czekolady. Nie za dużo.
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