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Raport poobozowy 

Podstawowe informacje 

Nazwa organizatora for-
my HALiZ (jednostki ZHP) 
zawierająca adres lub 
pieczątka adresowa 

 

Nazwa formy HALiZ  

Dane kontaktowe 
komendanta 

Imię i nazwisko  

Telefon  Adres e-mail  

Rodzaj formy wypoczynku  

Rodzaj formy wypoczynku (zaznacz właściwy/właściwe gdy trzeba zaznaczyć kilka opcji) 

 obóz 

 kolonia zuchowa 

 zlot 

 inny, podaj jaki: 
 

 stacjonarny 

 wędrowny 
 

 pod namiotami 

 w budynku 

 inny rodzaj zakwaterowania, 
podaj jaki: 
 

 samodzielny 

 w ramach zgrupowania, 
podaj jakiego: 
 

 gromady/drużyny 

 szczepu 

 hufca 

 innej jednostki, podaj jakiej: 
 

 w miejscu bez stałej infrastruktury 

 na stanicy ZHP 

 na polu namiotowym 

 w schronisku 

 w innym miejscu, podaj jakim: 
 

Dokładny adres formy wypoczynku 

miejscowość  ulica, numer  

poczta  kod pocztowy  

gmina  powiat  

województwo  Najbliższy przystanek ko-
munikacji zbiorowej 

 

nadleśnictwo  leśnictwo  

jezioro   

 
Lub zrealizowana marszruta formy HALiZ: 
 

data miejscowość data miejscowość 
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data miejscowość data miejscowość 

    

    

    

Daty i liczba uczestników 

Czas trwania od  do  Liczba dni ogółem  

Liczba 
uczestników 

razem  W tym NS  

w tym 
zuchy harcerze harcerze starsi wędrownicy instruktorzy 

młodzież 
niezrzeszona 
w ZHP 

      

Liczba kadry 
i personelu 

razem  

w tym 
wychowawczej gospodarczej 

  

Liczba gości 
zagranicznych 

razem  

w tym 
kadry uczestników 

  

z kraju/krajów  

nazwa/nazwy organizacji w 
języku gości lub jej/ich ofi-
cjalne nazwy w alfabecie 
łacińskim 

 

Liczba 
uczestników, 
którzy opuścili 
formę HALiZ w 
trakcie jej trwania 

razem  w tym 

zwolnieni na 
własną prośbę 

 

z innych 
przyczyn 
(jakich?) 

 

Zdarzenia 

Wypadki 
(liczba, przyczyny 
i podjęte działania) 
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Przeprowadzone 
wizytacje 
(przez kogo, 
zalecenia i uwagi) 

 

 

Inne uwagi 
                  
                  
                  
                  
                   
 
 
 

Podpis komendanta  

  

miejscowość, data podpis komendanta formy HALiZ 

 

Oświadczenie właściciela terenu 
Oświadczam, że teren, na którym zorganizowany był obóz został oddany w należytym stanie i nie wnoszę żadnych pretensji do organizatora for-
my HALiZ. 
 

  

miejscowość, data funkcja, podpis 

 


