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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz zuchowy i harcerski IV Szczepu  
Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

Adres obozu  Baza Obozowa Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej  gm.Wolsztyn woj.wielkopolskie 

Czas trwania obozu 17.07-30.07.2017 

Dane organizatora ZHP Chorągiew Wielkopolska,  Hufiec Poznań – Wilda  

Data i godzina wyjazdu 17 lipca 2017, 8.30  Miejsce wyjazdu  ul.Różana 1/3 61-577 Poznań 

Data i godzina powrotu 
30 lipca 2017, 14:00 

 

Miejsce powrotu ul.Różana 1/3 61-577 Poznań 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania obozu 

Phm. Adrianna Siuda - 696-295-754  

Phm. Olga Wieczorek – 691-747-014 

HO Krzysztof  Wenska Urbański – 608-176-112 

HO. Monika Wenska Urbańska – 606-469-354 

pwd. Joanna Koszałko  664 956 296 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW TAK 

Kadra obozu 

 

Komendant:    phm. Adrianna Siuda, instruktor ZHP    

Kwatermistrz:    phm. Olga Wieczorek, instruktor ZHP,    

 

 wychowawca :  pwd. Joanna Koszałko - instruktor ZHP   

 wychowawca :  HO. Krzysztof Wenska- Urbański, ukończony kurs wychowawcy kolonijnego 

   

 wychowawca :  HO. Monika Wenska- Urbańska, ukończony kurs wychowawcy kolonijnego  

       

Warunki socjalne podczas obozu 

Podczas obozu Państwa dzieci będą mieszkać zastępami w namiotach (4-8 osobowych). W każdym z namiotów będą znajdować się 

dzieci tylko jednej płci. Dzieci z pomocą instruktorów będą budować urządzenia obozowe między innymi półki, raszki na buty, czy sto-

jaki na menażki. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji budynki będące infrastrukturą stałą bazy, w których znajdują się sanitariaty oraz 

prysznice. Spełnione będą oczywiście wszelkie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy dotyczące wypoczynku dla 

dzieci między innymi: sanepidu, straży pożarnej, czy Kuratorium Oświaty. 

Ramowy program pobytu 

W związku z tym, że większość dzieci jest w ZHP  już  ponad rok, posiada stopnie harcerskie oraz sprawności obóz ma 

celu podniesienie stopnia znajomości technik harcerskich oraz zdobycie kolejnych stopni. W związku z powyższym 

praca na obozie będzie koncentrowała się na  kontynuowaniu harcerskiej pracy śródrocznej poprzez: przypomnienie 

nabytej wcześniej wiedzy harcerskiej, poznanie nowych jej elementów oraz  sprawdzanie posiadanych umiejętności w 

działaniu .Z dotychczasowej pracy z dziećmi wynika, że chętnie podejmują one ciekawe propozycje, wykazują duże 

zaangażowanie w działaniach praktycznych (np. terenoznawstwo), ale równocześnie dużym problemem bywa dyscy-

plina i współpraca. Dlatego konieczne będzie zwrócenie uwagi na działania w grupie, jednak bez ograniczania samo-

dzielnej pracy 
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Większość wiadomości przekazywana będzie poprzez szereg zajęć praktycznych w formie zajęć warsztatowych, a 

także gier i biegów na zasadzie współpracy, współdziałania  

i rywalizacji zgodnej z zasadami etyki harcerskiej. W ramach kontynuacji zadań śródrocznych odbywać się będą zaję-

cia z pionierki, terenoznawstwa, samarytanki, historii, 

 a ponadto doskonalenia samodzielności i zaradności.  

Ramowy rozkład dnia: 
8:00 – pobudka 

8:10 – gimnastyka 

8:30 – porządki 

9:00 – śniadanie 

10:00 – blok zajęciowy 

14:00 – obiad 

15:00 – cisza poobiednia  

15:45 – podwieczorek 

16:00 – blok zajęciowy 

19:00 – kolacja 

20:00 – blok zajęciowy 

21:45 – mycie 

22:00 – cisza nocna 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
Śniadanie- obiad-podwieczorek- kolacja 

Sposób przygotowania 
Posiłki będą przygotowywane przez kucharki zatrudnione na bazie.  Możliwość przygotowania posiłków bezgluteno-

wych i wegetariańskich po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

Na obóz dzieci powinny zabrać: 
- obuwie (klapki/sandały, buty nieprzemakalne, buty sportowe– 

trampki lub adidasy), 

- czapkę z daszkiem/kapelusik przeciwsłoneczny, 

- mundur lub czarny T-shirt, 

- okrycie nieprzemakalne – kurtka lub peleryna, 

- bluzę/polar (min. 2 sztuki), 

- cienką, jasną bluzkę z długim rękawem,  

- długie spodnie (min. 3 pary), 

- krótkie spodenki (min. 2 pary), 

- koszulki z krótkim rękawem, 

 

- bieliznę (majtki, skarpetki), 

- piżamkę lub dres do spania, 

- strój kąpielowy, 

- śpiwór z jaśkiem, 

- ręczniki (min. dwa: kąpielowy i do mycia),  
- przybory toaletowe – mydło, pasta, szczoteczka itd. w kosme-

tyczce, 

- kubek, menażkę lub plastikową miseczkę i sztućce, 

- latarkę, 

- mały plecak. 

Odpłatność za uczestnictwo 

Koszt obozu 700 zł.       Wpłaty TYLKO na KONTO do 17.06.2017  

Proszę o dotrzymanie w/w terminu.  

 

UWAGA! Odpłatność po 17.06.2017, a przed upływem 23.06. 207  wynosi  720 zł. Po 23.06.2017 uczestnik nie będzie zakwalifi-

kowany. 

 

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 IV Szczepu – 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 wy-

stawiamy 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.  
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Przypominam o konieczności zapoznania się i podpisania warunków uczestnictwa, zapoznania się z regulaminem uczestnika, oraz 

koniecznością dostarczenia kart uczestnika. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest oddanie prawidłowo wypełnionej karty 

uczestnika, podpisanych warunków uczestnictwa i regulaminu oraz dokonanie płatności w nie przekraczalnym terminie do 

23.06.2017. Prosimy również o udostępniania w przelewach danych adresowych, gdyż ich nie podanie będzie wstrzymywać wy-

stawianie faktury. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Koszt obozu wynosi 700 zł  

W przypadku rezygnacji do 16.06.2017 organizator przewiduje zwrot 700 zł  

W przypadku rezygnacji od 17.06.2017 do 10.07.2017 organizator przewiduje zwrot kwoty 400 zł  

W przypadku rezygnacji od 11.07.2017 do 16.07.2017 organizator nie przewiduje zwrotu żadnych kosztów. 

W przypadku rezygnacji na obozie organizator również nie przewiduje zwrotu żadnych kosztów. 

Dodatkowe informacje 

 

Odwiedziny odbędą się 23.07.2017. Prosimy aby przyjeżdżać najwcześniej o godzinie 10:00, koniec odwiedzin planujemy o godzinie 17:00. 

Możliwe do wykupienia będą obiady dla rodziców.   

 

Informujemy, że każdy uczestnik obozu będzie zapoznany z regulaminami obozowymi (w tym z regulaminem uczestnika), a następnie w obecności 

opiekuna – wychowawcy (Drużynowego) oraz Organizatora obozu będzie miał obowiązek podpisania oświadczenia, że jest świadomy konieczności 

przestrzegania ustalonych zasad, reguł postępowania i zachowania podczas obozu. Nie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji regula-

minów będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w obozie. W takim przypadku prawny opiekun zobowiązany jest odebrać 

uczestnika z obozu. 

 

Jeśli rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczestnik zdecyduje się wcześniej wyjechać lub później przyjechać na obóz ma obowiązek poinformo-

wać o tym Organizatora obozu ze wskazaniem dokładnego terminu wyjazdu/powrotu uczestnika.  

W takim wypadku prawny opiekun lub pełnoletni uczestnik musi złożyć w obecności Organizatora obozu 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 wszystkich uczestników. 

 

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu bazy obozowej wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie 

Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków rodziny), niezbędne będzie złożenie deklaracji w formie pisemnej 

oraz ksera dowodu osobistego osoby, która otrzyma Państwa upoważnienie na wypisanie uczestnika podczas obozu.  

Deklarację sporządza się w obecności Organizatora obozu przed wyjazdem na obóz. 

 

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. 

 

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

waniu i porach podawania leku.  

 

Informujemy, że uczestnicy obozu w ramach zajęć będą pełnili tradycyjne służby harcerskie (m.in. warty dzienne i nocne, służba ogólno obozowa 

w tym porządkowa). 

 

Podczas obozu uczestnicy w ramach zajęć doskonalących będą zdobywać różne sprawności harcerskie (adekwatne do wieku) w tym m.in. sprawność 

Robinsona, sprawność Trzech piór. Uczestnicy wezmą też udział w zwiadach terenowych, grach nocnych, grach sprawnościowych, manewrach 

zastępów, zajęciach na plaży oraz innych zajęciach z użyciem technik harcerskich i zuchowych. 

 

Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych: rzymsko – katolickich.  

 

Organizator informuję, że nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inny sprzęt elektroniczny uczestników. 
Jednocześnie też informuje, że nie będzie możliwości ładowania telefonów. Przez cały obóz do kontaktu z uczestnikiem będą dostępne numery 
telefonów drużynowych.  
 
Organizator obozu informuję, że Komenda i Kadra obozu nie czerpie żadnych dochodów z wyjazdu. 
 

Oświadczenie rodziców/rodzica*, opiekuna/ów prawnego/ych* o zapoznaniu się z treścią warunków uczestnictwa i ich akceptacji. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/ów*, opiekuna/ów prawnego/ych*      *niepotrzebne skreślić 
 


