Warunki uczestnictwa – dokument ważny od 1.03.2018 r.

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

ZIMOWISKO SZCZEPU 234 WDHiZ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Typ formy
HALiZ

OBÓZ ZIMOWY

Adres

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SIŁA”
MICKIEWICZA 19, 58-580 SZKLARSKA PORĘBA

Czas trwania

26.01.2019 – 02.02.2019

Dane organizatora

HUFIEC ZHP WARSZAWA URSYNÓW SZCZEP 234 WDHiZ

Data i godzina wyjazdu

26.01.2019
GODZINA 05:00

Miejsce wyjazdu

UL. CISZEWSKIEGO 15
WARSZAWA

Data i godzina powrotu

02.02.2019
GODZINA 20:00

Miejsce powrotu

UL. CISZEWSKIEGO 15
WARSZAWA

Kontakt z kadrą

PWD. BARBARA JURAK, TELEFON 502 122 739
COR046491

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
Kierownik wypoczynku
(Organizator)

PWD. BARBARA JURAK – KOMENDANT

Kadra

PWD. KATARZYNA LUBORADZKA
PWD. JULIA SAŁO
PHM. MONIKA POPŁAWSKA

Warunku socjalne podczas obozu
Uczestnicy będą rozlokowani w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami. W pokojach znajdują się łóżka, szafa, stolik,
TV, w łazience prysznic, umywalka, toaleta. Miejsce zakwaterowania gwarantuje wyżywienie.

Zasady ogólne
1. Organizator organizuje obóz zimowy zwany dalej wypoczynkiem dla wszystkich dzieci i młodzieży należących i
/lub nie należących do ZHP .
2. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w wypoczynku jest wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika
pobierana i oddawana w terminie wyznaczonym przez organizatora oraz w przypadku członków ZHP opłacone
składki członkowskie za I kwartał 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania uczestnika do
udziału w wypoczynku, w przypadku otrzymania negatywnej opinii od kadry gromady/drużyny, której jest on
członkiem.
3. Niniejsze Warunki stanowią integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika.
4. Uczestnikiem wypoczynku może być dziecko, które spełnia kryterium wiekowe tj.:
a) kolonia zuchowa: 6 – 9 lat
b) obóz harcerski: 10 – 18 lat.
5. Jeżeli dziecko ze względu na wiek nie kwalifikuje się do udziału w wypoczynku, na wniosek i odpowiedzialność
rodziców/opiekunów może wziąć w nim udział. Taka kwalifikacja wymaga zgody komendanta wypoczynku. W takim
przypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację dziecka z udziału w wypoczynku w wyniku złej
aklimatyzacji w grupie, bądź nie dostosowania się do warunków wypoczynku.
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Prawa i obowiązki uczestnika
Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Harcerskiego/Prawa Zucha, obowiązujących regulaminów wypoczynku, regulaminu ośrodka, w którym zorganizowany jest wypoczynek oraz poleceń kadry.
Uczestnik ma obowiązek aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych oraz ma prawo współuczestnictwa w planowaniu zajęć programowych poprzez wnioskowanie do opiekunów propozycji programowych.
Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną (podpisaną i podstemplowaną) legitymację szkolną. W przypadku braku aktualnej legitymacji kosztami wynikającymi z konieczności zakupu biletów bez ulgi zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie.
Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i
pobytu na obozie/kolonii.
Uczestnik jest zobowiązany posiadać niezbędny ekwipunek (według wykazu otrzymanego od organizatora).
Uczestnik nie ma prawa posiadać i zażywać żadnych leków. Jeżeli dziecko powinno brać leki podczas wypoczynku,
prawny opiekun powinien przekazać je w dniu wyjazdu komendantowi wypoczynku (lub wskazanemu przez komendanta wychowawcy) podając informacje o dawkowaniu leków.

Prawa i obowiązki organizatora
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 niepodania 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.
Organizator ma prawo odwołać wypoczynek 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 wypoczynku ze względu na niską frekwencję nie może nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni przed
planowaną datą jego rozpoczęcia, a rodzice/opiekunowie uczestnika zostaną o tym poinformowani. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do wskazania innej formy wypoczynku lub zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Koszt obozu, wpłaty
Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 900,00 zł
Odpłatności można dokonywać zgodnie z DSCZ/14/040/2018 w całości lub w ratach:
I rata – 9 listopada 2018 – 200,00 PLN (zaliczka bezzwrotna)
II rata – 10 grudnia 2018 – 350,00 PLN
III rata – 10 stycznia 2019 – 350,00 PLN
Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Warszawa-Ursynów:
Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
ul. Kajakowa 27/29; 02-838 Warszawa
Bank Pekao SA
nr konta 64 1240 1037 1111 0010 6288 2560
z tytułem wpłaty : DSCZ/14/040/2018 imię i nazwisko uczestnika
Organizator wystawia faktury VAT w ciągu 21 – dni od dokonania pełnej wpłaty na prośbę zainteresowanego, po
pisemnym (elektronicznym) złożeniu danych do faktury Komendantowi.
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie wypoczynku, jest uprawniony do wystąpienia
do organizatora formy wypoczynku o zwrot wniesionej odpłatności. Z tej odpłatności organizator formy wypoczynku potrąca poniesione koszty, np. wykupione koszty przejazdu uczestnika/bilety, zakupione materiały programowo-organizacyjne, ubezpieczenia, zakupionego wyżywienia itp. .
W przypadku rezygnacji z wypoczynku podczas jego trwania możliwy jest zwrot kosztów w wysokości dziennej
stawki żywieniowej pomnożonej przez liczbę dni, w których dziecko nie bierze udziału pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Organizatora 7 dni wcześniej.
Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora
ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.

Przejmowanie odpowiedzialności za uczestnika
W przypadku odwiedzin lub wcześniejszego wyjazdu z obozu, 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 (dzień, godziny). Oświadczam, że po
przekazaniu dziecka ww. opiekunowi, osobiście przejmuję odpowiedzialność za decyzje w kwestii opieki nad moim dzieckiem
do chwili jego powrotu na obóz, oraz, że nie będę zgłaszać roszczeń względem organizatora obozu, dotyczących opieki nad
dzieckiem do chwili jego powrotu na obóz.
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.

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
1. zakwaterowanie w warunkach turystycznych;
2. wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży;
3. opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);
4. koszty przejazdu tam i z powrotem – miejsce zbiórki, oraz odbioru dzieci wskazuje organizator najpóźniej
na 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku;
5. ubezpieczenie od NNW;
6. realizacja programu;
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Terminarz
29 października 2018:

Zebrania informacyjne w sprawie HAZ 2019.;
Zapoznanie się z Warunkami uczestnictwa;
Pobranie Kart kwalifikacyjnych uczestnika;

09 listopada 2018:

Dokonywanie wpłat I raty

12 listopada 2018:

Zdawanie podpisanych i wypełnionych Kart kwalifikacyjnych uczestnika;

10 grudnia 2018:

Dokonywanie wpłat II raty

12 grudnia 2018:

Zebranie organizacyjne uczestników HAZ 2019

10 stycznia 2019:

Dokonywanie wpłat III raty
Ostateczny termin składania danych do wystawienia faktury;

26 stycznia 2019:

Wyjazd na HAZ 2019;

02 lutego 2019:

Powrót z HAZ 2019.

Przykładowy wykaz wyposażenia uczestnika
Dokumenty:

Ubrania:

✓ Legitymacja (podstemplowana)

✓ Mundur galowy

✓ Upoważnienie do podawania leków

✓ Kurtka spodnie ortalionowe

(jeśli zachodzi potrzeba)
✓ Upoważnienie odbioru dla osób trzecich

Inne akcesoria:
✓ Plecak/torbę do zapakowania wszystkich
rzeczy

✓ Buty zimowe za kostkę

✓ Termos / kubek termiczny

✓ Kapcie do chodzenia po budynku

✓ Nakładki antypoślizgowe

(jeśli zachodzi potrzeba)

✓ Klapki (pod prysznic i na basen)

✓ Latarka + baterie

Środki higieny:

✓ Kostium kąpielowy + czepek basenowy

✓ Przybory do pisania

✓ Mydło + Szampon

✓ Ciepłe swetry/bluzy (przynajmniej 2)

✓ Śpiewnik

✓ Gąbka

✓ Długie spodnie (przynajmniej 2)

✓ Plecak podręczny (w nim prowiant na

✓ Szczotka + pasta + kubek do mycia zębów

✓ Leginsy / kalesony / bielizna termo

✓ Szczotka lub grzebień

✓ Bielizna na każdy dzień

✓ Torebki (na brudne rzeczy)

✓ Chusteczki higieniczne

✓ T-shirty / bluzki

✓ Sprzęt narciarski lub środki finansowe na

✓ 2 ręczniki (mały i duży)

✓ Rękawice (lekkie i ciepłe), czapka, szalik

✓ Krem na mróz

✓ Ciepła pidżama

drogę)

jego wypożyczenie

Informacje dodatkowe

Podczas trwania obozu zimowego uczestnicy będą mieli możliwość udziału w Mszy Świętej, planowane jest także
wyjście na basen oraz lodowisko.
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