Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Typ formy
HALiZ

ZIMOWISKO 234 WDHiZ W ORAWCOWEJ

Adres formy HALiZ

Dom Wczasowy „Orawcowa”, ul. Zwardoń 186 a, 34-373 Zwardoń

Czas trwania formy HALiZ

13.01.2018 – 20.01.2018

Dane organizatora

HUFIEC ZHP WARSZAWA URSYNÓW SZCZEP 234 WDHIZ

ZIMOWISKO

Data i godzina wyjazdu

13.01.2018 godz. 06:00

Miejsce wyjazdu

ul. Ciszewskiego 15, Warszawa

Data i godzina powrotu

20.01.2018 godz. 20:00

Miejsce powrotu

ul. Ciszewskiego 15, Warszawa

Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy HALiZ

Phm. Monika Popławska, Tel. 609 563 135

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)
Komendant:
Kwatermistrz:
Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifikacji)

PWA 141270
phm. Monika Popławska
pwd. Barbara Jurak

Można wymienić całą kadrę (w przypadku gdy już znany jest skład):
Wychowawca
:
pwd. Barbara Jurak
Wychowawca
:
Paweł Popławski
lub wpisać klauzulę: Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub
osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Uczestnicy będą rozlokowani w pokojach 2-5osobowych z łazienkami. W pokojach znajdują się: łóżka, szafa, krzesła, stolik, TV, w łazience:
prysznic, toaleta. Miejsce zakwaterowania gwarantuje 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja).

Ramowy program pobytu
Uczestnicy zimowiska biorą udział w jeżdżeniu na nartach oraz zajęciach programowych z podziałem na grupy metodyczne. Odbędzie się także
całodniowa wycieczka , ognisko oraz warsztaty filmowe i aktorskie.

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

3

Sposób przygotowania

Posiłki są przygotowywane przez kucharki na miejscu.
Śniadania to: wędliny, sery, dżemy, coś ciepłego, herbata, masło.
Obiady: zupa i II danie – urozmaicone dania, oparte o regionalne i polskie smaki.
Kolacja: wędliny, sery, dżemy, coś ciepłego, herbata, masło.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika








1. KASK (dla narciarzy)
Legitymacja (podstemplowana!!!)
2. Środki higieny:
Mydło w mydelniczce
Szampon
Szczotka do zębów, kubek
Pasta do zębów
Szczotka lub grzebień do włosów (gumki do włosów dla dziewczynek)
Gąbka









Chusteczki higieniczne
2 ręczniki (mały i duży)
Tłusty krem do smarowania twarzy przed wyjściem na dwór
3. Ubrania:
Mundur :bluza mundurowa,spodnie -czarne bojówki pas,
rogatywka/beret, chusta
polar szczepowy ( lub zwykły czarny)
Kurtka zimowa, spodnie zimowe/ortaliony
Buty zimowe, ciepłe, za kostkę
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Kapcie do chodzenia w budynku (crocsy, tenisówki, papucie –
co komu pasuje)
Klapki (pod prysznic i na basen)
Kostium kąpielowy
Ciepłe swetry lub bluzy (przynajmniej 2)
Długie spodnie (dżinsy lub sztruksy – przynajmniej 2 pary)
Leginsy lub kalesony (do zakładania pod spodnie na wyjścia na
dwór)
Bielizna na każdy dzień (majtki i skarpetki + 2 pary bardzo
ciepłych skarpet, najlepiej podkolanówek)
T-shirty / bluzki
•


Rękawiczki (jedne lekkie, drugie ciepłe), czapka, szalik
4. Inne akcesoria:
•
Plecak min. 50 litrowy do zapakowania wszystkich rzeczy
•
Latarka + zapasowe baterie i żarówka
•
Przybory do pisania
•
Śpiewniki (jeśli posiadamy)
•
Mały plecak (do używania podczas wycieczki, z zapakowanym prowiantem na drogę)
•
Torebki
foliowe
(na
brudne
rzeczy)

Koszty i ich regulowanie
Całkowity koszt pobytu uczestnika w placówce wynosi 850 zł.
Odpłatności można dokonywać zgodnie z DSCZ/11/040/2017 całości lub w ratach:
I rata – 13 pażdziernika 2017: 250 zł –zaliczka bezzwrotna
II rata – 15 listopada 2017: 300 zł;
III rata – 18 grudnia 2017: 350 zł.
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/11/040/2017 imię i nazwisko uczestnika (I rata, II rata, III rata)
Organizator wystawia faktury VAT w ciągu 21 dni od dokonania pełnej wpłaty na prośbę zainteresowanego, po pisemnym złożeniu danych
do faktury Komendantce wypoczynku.
Organizator ma prawo udzielić ulgi w płatności za Zimowisko, na podstawie podania złożonego do dnia 15.11.2017r. u Komendantki wypoczynku.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
1. Prawny opiekun może wycofać z udziału w zimowisku swoje dziecko składając stosowne, pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje
się datę otrzymania rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z zimowiska przed jej rozpoczęciem zwrot kosztów jest pomniejszony o zaliczkę.
3. W przypadku rezygnacji z zimowiska 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 zimowiska lub nie podanie przez prawnego opiekuna pełnej informacji o stanie zdrowia uczestnika.

Dodatkowe informacje
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 pierwsze trzy miesiące 2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania uczestnika do udziału w placówce, w przypadku otrzymania negatywnej opinii od kadry gromady/drużyny, której jest on członkiem.
Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu Zimowiska szczepu 234WDHiZ w Białym Dunajcu 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 zimowiska 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.
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.
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