Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

„Wilczym Tropem”

Typ formy HALiZ

Obóz stały

Adres formy wypoczynku

Baza Obozowa „Róża Wiatrów” Hufca ZHP Lębork, Szklana Huta, 84-210 Choczewo

Czas trwania formy wypoczynku

08-22.08.2015 r.

Dane organizatora

Hufiec ZHP Mysłowice, ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice, tel.: 697-178-397

14 dni

08.08.15, g.19:00

Miejsce wyjazdu

Hala MOSiR Mysłowice,
Ks. Norberta Bończyka 32 z, 41-400 Mysłowice

Data i godzina powrotu

22.08.14, ok. g. 19:00 (godzina zostanie
podana na stronie WWW)

Miejsce powrotu

Hala MOSiR Mysłowice,
Ks. Norberta Bończyka 32 z, 41-400 Mysłowice

Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy wypoczynku

Komendant zgrupowania: 601-466-993, Kwatermistrz: 534-963-007

Data i godzina wyjazdu

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
Komendant zgrupowania obozów:
hm. Tomasz Fularski
Kwatermistrz zgrupowania obozów: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
Kadra formy wypoczynku

Komendanci podobozów:
Komendant podobozu harcerskiego : pwd. Grzegorz Bronny
Komendant podobozu zuchowego
: pwd. Olga Musialik
Komendant podobozu Fundacji Horyzont Zdarzeń: Bartłomiej Bryl

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Podobóz zuchowy jest rozbity w pobliżu stołówki oraz łazienek. Zuchy śpią w specjalnie przygotowanych namiotach z podpinką i drewnianymi podłogami. W namiotach znajdują się łóżka kanadyjki oraz półki. Zuchy mają dostęp do sanitariatów w łazienkach. Podobóz harcerski oraz Fundacji są rozbite obok siebie w odległości ok.
200m od stołówki i łazienek. Na terenie obozowiska znajdować się będą dodatkowe ubikacje typu toi-toi. Uczestnicy spać będą w namiotach na łóżkach kanadyjkach.
Uczestnik każdego podobozu otrzymuje materac „lateks” oraz koc. Na bazie zapewnioną mamy opiekę pielęgniarki oraz lekarza, a także ratownika WOPR na plaży.

Ramowy program pobytu
Każdy z podobozów realizuje własny program zajęć, jednak odbywać się będą również zajęcia wspólne jak np. ogniska. W programie zawarte są piesze spacery,
wyjścia na plażę, zajęcia programowe w tematyce obozu i inne. Wyjazd: 08.08.2015 z Mysłowic, przyjazd na bazę w Szklanej Hucie 09.08.2015 w godzinach porannych. Powrót: 22.08.2015 po śniadaniu ze Szklanej Huty, przyjazd: 22.08.2015 w godzinach wieczornych do Mysłowic.

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

Sposób przygotowania

Baza zapewnia wyżywienie

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
 Pełne umundurowanie w przypadku osób zrzeszonych w ZHP
 Sprzęt i ekwipunek turystyczny: śpiwór, przybory do mycia, latarka
(wraz z bateriami na zmianę), kubek, sztućce/niezbędnik, menażka,
przybory do szycia i pisania, indywidualna apteczka, środek na koma-

ry, nie zabieramy żadnych urządzeń elektronicznych jak mp3, tablety, konsole przenośne
 ubrania: obuwie sportowe, letnie (klapki, sandały), strój ką- pielowy,
okrycie przeciwdeszczowe, odzież sportowa, koszulki, spodnie cywilne, czapka lub chusta na głowę, ewentualnie kalosze

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Jeśli rezygnacja z uczestnictwa nastąpi z powodu nagłych wypadków losowych, na które uczestnik nie miał wpływu, jest możliwy zwrot wpłaconych pieniędzy. W
innych wypadkach zwrot jest niemożliwy, ponieważ wiąże się z kosztami, które poniósł organizator (zaliczki za nocleg, wyżywienie i transport). W przypadku odbioru
dziecka z obozu, na własne bądź dziecka życzenie, zwrot jakichkolwiek kosztów jest niemożliwy.

Dodatkowe informacje
Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu 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 wypoczynku.
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.
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Warunki uczestnictwa – potwierdzenie
Ja ______________________________________________ (proszę podać swoje imię i nazwisko)
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki uczestnictwa w obozie stacjonarnym w
Szklanej Hucie mojego dziecka _________________________________________________ (proszę podać imię i nazwisko dziecka).
…………………………………………………………………………
(podpis rodzica)
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