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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ 
Obóz III i V szczepu DHiZ Hufca Poznań Wilda oraz Drużyn Zucho-

wych Hufca Stare Miasto 

Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

Adres obozu Baza obozowa Hufca Poznań Wilda w Kaplinie, 64-400 Międzychód 

Czas trwania obozu 

20 dni ( 8 PDH, 9 PDH, 10 PDH, 18PDHż, 36 PDH, 92 PDH, 93 PDW) 

15 dni ( 12 WGZ, 13 WGZ) 

10 dni ( Zuchy Stare miasto ) 

Dane organizatora ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań-Wilda, ul. Kosińskiego 9, 61-519 Poznań  

Data i godzina wyjazdu 

27 czerwca 2017 / 01 lipca 2017 / 01 

lipca 2017 

*niepotrzebne skreślić 

 

27.06.2017r.(8PDH,9PDH,10PDH, 

18żPDH,36PDH,92PDH,93PDW) 

 

1.07.2017r. (12WGZ,13WGZ ) 

 

1.07.2017r. (dla gromad zuchowych 

Hufca Stare Miasto) 
 

Godz. 8.30 zbiórka  

Miejsce wyjazdu Ul. Żelazka, obok krzyża papieskiego 

Data i godzina powrotu 

10 lipca 2017 / 16 lipca 2017 

*niepotrzebne skreślić 

 

10.07.2017r. (gromady zuchowe 

Hufca Stare Miasto) 

 

16.07.2017r. (8PDH,9PDH,10PDH, 

18żPDH,36PDH,92PDH,93PDW, 

12WGZ, 13WGZ) 

 

Powrót około godziny 14:00 

Miejsce powrotu Ul. Żelazka, obok krzyża papieskiego 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania obozu 

Komendant phm. Jakub Sędziak HR  tel. 698-050-648 

Kwatermistrz pwd. Natalia Żukiel HO tel. 532-477-330 

Z-ca komendanta ds. bazy pwd. Michał Dyderski, ćw. tel. 781-500-369 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW i OC 

Polisa PZU nr JPB12430105 z dn. 18.04.2016 r. ( od kwietnia będzie 

obowiązywać nowa polisa, numer zostanie podany wraz z pełną listą 

opiekunów w późniejszym terminie )  

Polisa OC nr 1011483613 z dn. 15.01.2017r.  

Kadra obozu 

 

INSTRUKTORZY : 

 

phm Dominika Krawiec – wychowawca, tel. 798232226 

phm. Joanna Meller – wychowawca, tel. 514916955 

pwd. Małgorzata Bogucka – wychowawca, tel. 537106808 

pwd. Marta Knasiak – wychowawca, tel. 603 798 203 

pwd. Szymon Kurek – wychowawca, tel. 505043859 

pwd. Marek Stodolny – wychowawca, tel. 780 007 145 

pwd. Anna Kozera – wychowawca, tel. 788338166 

pwd. Julia Kasperczak – wychowawca, tel. 575505834 

pwd. Anna Figaj – wychowawca, tel. 693627474 

pwd. Jakub Figaj – wychowawca, tel. 500280037 

pwd. Maria Korcz – wychowawca, tel. 721646684 

pwd. Jagoda Wenska – wychowawca, tel. 500275073 
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KADRA POMOCNICZA: 

 

Karolina Pudelewicz – wychowawca, tel. 695775248 

Joanna Kucharska – tel. 694125800 

Wojciech Korcz – tel. 790 570 150 

Gabriela Kroll- tel. 784196448 

Paulina Braszak – tel. 692042333 

Adrianna Ganska-  tel. 510050977 

Zofia Kordy – tel. 513284180 

Hubert Słoński - 535884002 

 

PERSONEL OBOZU : 

 

Mariola Muras – Szef kuchni 

Dorota Szewczak – Pomoc kuchenna 

Małgorzata Jakubiak – Pomoc kuchenna 

Katarzyna Puchnialska – Pielęgniarka  

Filip Jankowski – Ratownik Wodny 

 

 

Warunki socjalne podczas obozu 

Obóz stały pod namiotami. Namioty typu NS 10 – os. ( po 6-8 osób  w namiocie ). Uczestnik otrzymuję łóżko polowe ( Kanadyjkę, materac, koc). 

Sanitariaty położone są w części gospodarczej bazy w bezpiecznej odległości od namiotów. Na blok sanitarny składają się stałe toalety.Do dyspo-

zycji uczestników są umywalnie z bieżącą zimną wodą oraz łaźnia obozowa z ciepłą i zimną wodą w kabinach natryskowych. Kuchnia i stołówka 

znajdują się w odremontowanym budynku. Przewidziane są kąpiele w jeziorze.  

Ramowy program pobytu 

W trakcie obozu drużyny pracują w składach osobowych, w jakich działają w ciągu roku. Zajęcia przygotowywane są przez drużynowych oraz ich 

przybocznych. Drużynowy czuwa nad higieną uczestnika i jego otoczenia. Tym samym odpowiadają za należyte przygotowanie zajęć zgodnie z 

wytycznymi. W szerszym gronie podejmowane są różne przedsięwzięcia takie jak : świeczniska/ ogniska – powitalne i pożegnalne, ze  śpiewem w 

tle. Ponadto organizowane są gry, które opierają się na sprawnościach fizycznych jak i znajomościach technik harcerskich. Oprócz tego pojawiają 

się gry z tematyką pierwszej pomocy, spacery po okolicy oraz gry na orientację z wykorzystaniem mapy, wypoczynek nad jeziorem, kajaki. W 

każdej grze terenowej uczestnicy podejmują się realizacji typowych sprawności harcerskich i zuchowych. Komenda obozu odpowiedzialna jest za 

ogólną organizację obozu, do której określa cele i założenia wychowawcze oraz programowe. Odpowiada za zabezpieczenie materiałów do pro-

wadzenia zajęć oraz cały pion kwatermistrzowski. Komendant czuwa nad realizacją planu pracy drużyn oraz ustala wspólne bloki zajęć. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zmian w programie obozu oraz w  planie dnia. 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania 
Posiłki przygotowywane na miejscu przez obsługę kuchenną. 

UWAGA ! Możliwość przygotowania posiłków bezglutenowych po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

• Śpiwór i karimata 

• Menażka, kubek, sztućce 

• Mundur harcerski oraz spodnie/ spódnica do munduru 

• Ręcznik 2x ( mały i duży) oraz przybory toaletowe 

• Klapki pod prysznic, strój kąpielowy, krem z filtrem  

• Wygodne obuwie ( pełne ciepłe, trampki, laczki) 

• Kurtka przeciwdeszczowa 

• Odzież ( bielizna, ciepłe bluzy, koszulki, dres do spania) 

• Latarka i zapas baterii na obozie 

• Niezbędne leki ( z listą dawkowania) 

• Ważna legitymacja szkolna 

• Nakrycie głowy, okulary słoneczne •  
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Odpłatność za obóz 

Koszt obozu wynosi 900/740/590 zł. 

900 zł dla 8 PDH, 9 PDH, 10 PDH, 18ż PDH, 36 PDH, 92 PDH, 93 PDW 

740 zł dla 12 WGZ, 13 WGZ 

590 zł dla gromad zuchowych Hufca Stare Miasto 

 Wpłaty TYLKO na KONTO do 14.05.2017 (niedziela). Proszę o dotrzymanie w/w terminu. 

UWAGA! Odpłatność po 14.05.2017 (niedziela), a przed upływem 21.05.2017 r. wynosi: 

920 zł dla 8 PDH, 9 PDH, 10 PDH, 18ż PDH, 36 PDH, 92 PDH, 93 PDW 

760 zł dla 12 WGZ, 13 WGZ 

610 zł dla gromad zuchowych Hufca Stare Miasto  

Po 21.05.2017 r. uczestnik nie będzie zakwalifikowany. 

 

Dane do przelewu: 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492 Hufiec ZHP Poznań-Wilda. 61-519 Poznań, ul. Kosińskiego 9. W tytule proszę wpisać: 

„OBÓZ KAPLIN 2017” – imię i nazwisko dziecka. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych. Wymagana jest jednorazowa wpłata CAŁEJ kwoty.  

UWAGA!!! FAKTURY VAT będą wystawiane w przeciągu 7 dni od daty wpłynięcia wpłaty na konto hufca. Faktury wystawiamy do wpłat na konto  

na osobę / firmę, która dokonała wpłaty. Jeśli dane na fakturze mają być inne niż te z konta z którego dokonywana będzie płatność, to przed  

dokonaniem płatności należy dostarczyć pismo do komendy hufca z prośbą o zmianę tych danych, w innym przypadku zmiany nie zostaną  

uwzględnione.  

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest oddanie prawidłowo wypełnionej karty uczestnika, podpisanych warunków uczestnictwa i regulaminu 

oraz dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie do 21.05.2017 r. ( brak uzupełnionych i podpisanych dokumentów będzie skutkował skre-

śleniem dziecka z listy uczestników obozu ) 

Prosimy o udostępnienie w przelewach danych adresowych gdyż ich niepodanie będzie skutkować wstrzymać wystawienie faktury 

Warunki rezygnacji 

W przypadku rezygnacji po wpłacie w terminie do 05.06.2017r. organizator przewiduje zwrot 50% środków. 

W przypadku rezygnacji po 6.06.2017r. do 26.06.2017r. oraz w trakcie trwania obozu organizator nie przewiduję zwrotów kosztów. 

 

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 podczas trwania obozu 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. 

 

1. Informujemy, że uczestnik zostanie zapoznany z regulaminami obozu ( w tym z regulaminem uczestnika), a następnie w obecności opiekuna 

wychowawcy( drużynowego) oraz Organizatora obozu, będzie miał obowiązek podpisania oświadczenia, że jest świadomy konieczności przestrze-

gania ustalonych zasad, reguł postępowania i zachowania podczas obozu. Nie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji regulaminów 

będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestniczenia na obozie. W takim przypadku prawny opiekun zobowiązany jest odebrać 

uczestnika z obozu. 

2. Jeśli pełnoletni uczestnik/ rodzic / prawny opiekun zadecyduje o wcześniejszym wyjeździe lub późniejszym przyjeździe uczestnika na obóz ma 

obowiązek poinformować organizatora ze wskazaniem dokładnego terminu przyjazdu/wyjazdu uczestnika. W takim wypadku pełnoletni uczestnik 

lub prawny opiekun musi złożyć w obecności Organizatora oświadczenie w formie pisemnej z jakiego powodu rezygnuje z pełnego terminowego 

uczestnictwa w obozie. Jednocześnie Organizator informuję, że nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas podróży oraz nie ponosi 

kosztów podróży w przypadku wcześniejszego powrotu lub późniejszego przyjazdu uczestnika na obóz niż zaplanowany i zorganizowany dla wszyst-

kich uczestników. 

3. Rodzice, których dzieci przyjmują stałe leki zobowiązani są poinformować o tym fakcie Drużynowego wraz  z przygotowaniem kartki o dawko-

waniu i porach podawania leku. 

4. Informujemy, że w ramach zajęć uczestnicy obozu będą pełnili tradycyjne służby harcerskie ( m. in. Służba ogólnoobozowa w tym porządkowa). 

Podczas obozu uczestnicy w ramach zajęć doskonalących będą zdobywać sprawności harcerskie ( adekwatne do wieku ). Będą również brać udział 

w zwiadach terenowych, grach nocnych, grach sprawnościowych, manewrach zastępów, zajęciach w lesie oraz innych zajęciach z użyciem technik 

harcerskich i zuchowych. 

5. Organizator informuję, że nie ponosi odpowiedzialności za prywatne telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, komputery, tablety, mp3, 

mp4 i inne cenne sprzęty elektroniczne uczestników. Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwość ładowania telefonów. Przez cały obóz będą 

dostępne do kontaktu numery telefonów drużynowych, organizatora wypoczynku i kwatermistrza. Tym samym zwracamy się z prośbą do rodziców, 

aby zwrócić uwagę jaki sprzęt zabiera uczestnik na obóz. 

6. Odwiedziny : 09.07.2017 r. ( niedziela w godzinach 10:00 – 20:00 )  

10. Organizator obozu informuję, że Komenda i Kadra nie czerpie żadnych dochodów z wyjazdu. 

11. Obóz jest oficjalnie zgłaszany i zatwierdzany przez Kuratorium. 
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Zgoda Rodziców/opiekunów prawnych na kontrolę higieny włosów i głowy 
  

 

 

Wyrażam zgodę na kontrolę higieny włosów i głowy mojego dziecka  ………………………………… 

…………………………………………………………………………… podczas obozu. 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


