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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Harcerska Akcja Zimowa Hufca Mysłowice 
Typ formy 

HALiZ 
zimowisko 

Adres formy HALiZ 
Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy;  

ul. Dębowiec 17, 43-382 Bielsko Biała 

Czas trwania formy HALiZ 05.02.2018 -11.02.2018 

Dane organizatora Komenda Hufca ZHP Mysłowice, ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice 

Data i godzina wyjazdu 
05.02.2018, godz. 09:00 Miejsce wyjazdu Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 

Mysłowice ul. Bończyka 32z 

Data i godzina powrotu 
11.02.2018, godz. 17:00 Miejsce powrotu Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 

Mysłowice ul. Bończyka 32z 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy HALiZ 
Marzena Drobiec-Pawłowska , 534-963-007 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)  

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant: pwd. Marzena Drobiec - Pawłowska  

Kwatermistrz: phm. Paweł Laufer 

 

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub 

osoby posiadające odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami kwalifikacje. 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Zakwaterowanie w pokojach 4-8 osobowych, w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym, który został zaprojektowa-

ny i wyposażony zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa. 

http://www.rybnik.zhp.pl/osrodki/wapienica/o-osrodku.html 

Ramowy program pobytu 

Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą harcerską, dostosowaną do wieku 

uczestników. W programie min.: zajęcia programowe, warsztaty, nauka pierwszej pomocy, zajęcia artystyczne, 

zajęcia w terenie, gry fabularne, zajęcia sportowe, wycieczka, wędrówka w góry ( poziom trudności dostosowany do 

wieku ), ognisko, filmowisko. W programie zawarte będą również elementy profilaktyki prozdrowotnej i ekologiczne( 

gimnastyka, spacery, konkurs czystości, segregacja śmieci, konkurs wiedzy ekologicznej) 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 

Sposób przygotowania 
Posiłki zapewnia właściciel bazy obozowej, przygotowane będą przez profesjonalną obsługę 

ośrodka. 
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 Śpiwór, prześcieradło, jasiek 

 Komplet ubrań i bielizny na 6 dni 

 Buty zimowe(wskazane 2 pary), obuwie zmienne 

 Ciepła kurtka zimowa, czapka, szalik, rękawiczki 

 Podręczny plecak 

 Przybory kosmetyczne, dwa ręczniki 

 Legitymacja szkolna, karta NFZ(ważne) 

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

1. W przypadku wydalenia dziecka z zimowiska z powodów naruszenia obowiązujących regulaminów ośrodka, 

bądź zatajenia przez rodziców/opiekunów ważnych informacji dotyczących zachowań, chorób dziecka, nie 

obowiązuje zwrot kosztów. 

2. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zimowiska, organizator zatrzymuje 

kwotę w wysokości 50% wymaganej kwoty do zapłaty za całość zimowiska. 

3. W innych przypadkach, nieopisanych w Warunkach rezygnacji, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

Dodatkowe informacje 

Podczas zimowiska Hufca Mysłowice uczestnicy mogą być zabierani z terenu ośrodka wyłącznie przez swych rodzi-

ców/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 przed-

stawiciela organizatora formy HALiZ. 

 

Informujemy, że podczas trwania zimowiska Hufca Mysłowice uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w 

następujących praktykach religijnych : Msza Św. W niedzielę w najbliższym kościele. 

 

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 zmierza-

jące do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

 

Komenda Hufca Mysłowice Chorągwi Śląskiej  ZHP Mysłowicach jako administrator danych oświadcza, że dane oso-

bowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbie-

rać, 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. 


