Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Typ formy
HALiZ

Obóz

Obóz

59-724 Kliczków, gm. Osiecznica
woj. dolnośląskie
Od 26.01.2019 do 31.01.2019
5

Adres formy HALiZ
Czas trwania formy HALiZ
Liczba noclegów

Dane organizatora (nazwa handlowa,
Związek Drużyn „Lawina" ,Hufiec ZHP Bolesławiec
forma prawna i adres organizatora, a także
59-700 Bolesławiec, Komuny Paryskiej 24,
ich numery telefonów lub adresy poczty
boleslawiec@zhp.pl
elektronicznej)
Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe)
Kontakt do kierownika formy HALiZ (nu- Tel. 502561144
boleslawiec@zhp.pl
mer telefonu i adres e-mail)
Data i godzina wyjazdu
Data i godzina powrotu

26.01.2019 ok. 9.00
31.01.2019r. ok. 16.00

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter
środka transportu, a także informacje
dotyczące przejazdów, w szczególności
czas i miejsce wyjazdów oraz postojów

Miejsce wyjazdu
Miejsce powrotu

Siedziba Komendy Hufca Bolesławiec
Siedziba Komendy Hufca Bolesławiec

Podróż w obie strony odbędzie się wynajętym busem.

Ubezpieczenie
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej
Umowa ubezpieczenia nr……1031337609, z dnia ……08.06.2018…………………….
* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW
Umowa ubezpieczenia nr ……………………j.w………………………………………………...………, z dnia ……j.w…….………………
Komendant:
Kwatermistrz:

hm. Krzysztof Chrościak
pwd. Radosław Kalamarz

Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifikacji)
Opiekę nad harcerzami sprawować będą instruktorzy ZHP: hm. Krzysztof Chrościak, phm. Radosław Zamorski, pwd. Radosław Kalamarz – drużynowy.

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Uczestnicy zakwaterowani będą w namiotach typu NS, po 5-6 osób. Każdy namiot będzie wyposażony w piec, którym uczestnicy zapewnią sobie
ciepło. Każdy uczestnik otrzyma również łóżko polowe „kanadyjkę”, 3 koce oraz materac.

Program pobytu
Głównymi celami wypoczynku organizowanego w zimie w lesie są:
- nabycie umiejętności przygotowania biwaku w zimie,
- krzewienie tężyzny fizycznej,
- zdobycie umiejętności dotyczących biwakowania : szykowania opału, palenia w piecu, przygotowywania posiłków itp.
Oprócz działań typowo biwakowych harcerze odbędą szkolenie terenoznawcze , sanitarne oraz historyczne. Będą wędrować po okolicy
z mapą, brać udział w fabularnej grze terenowej, zbudują makietę wybranej bitwy z II wojny światowej, spróbują rzeźby w drewnie i kamieniu.
Większość zadań wykonywać będą w niewielkich grupach. Szczególną uwagę zwracać będziemy na wspólne działanie, wzajemną pomoc, współpracę oraz odpowiedzialność za siebie i kolegów.

Posiłki
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Warunki uczestnictwa

Liczba posiłków
w ciągu dnia

3

Sposób przygotowania

Obiady przygotowane przez harcerzy z zakupionych przez komendę materiałów.

Rodzaj posiłków

Śniadanie, obiad ,kolacja

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulaminowe umundurowanie ZHP
Gruby, ciepły polar
Wskazana bielizna termoaktywna
Ciepła kurtka, najlepiej przeciwdeszczowa
2 pary butów (wodoodpornych, za kostkę i ciepłych)
Odzież w kamuflażu
Mały plecak podręczny na zajęcia
Karimata

•
•
•
•
•
•
•
•

Szalik, czapka, rękawiczki
Latarka (najlepiej dwie, czołowa i do ręki, baterie na zapas)
Skarpetki oraz bielizna osobista na każdy dzień obozu
Przybory toaletowe
Zeszyt, przybory do pisania
Kubek, sztućce, menażka
Ciepły śpiwór (!)
Nóż, busola, krzesiwo

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
W przypadku rezygnacji nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem zimowiska przewidujemy zwrot całości wpłat. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji
zwrot pieniędzy będzie możliwy w wysokości pomniejszonej o poniesione koszty.

Dodatkowe informacje
Podczas
obozu niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozowiska 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 formy HALiZ.)
Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych:

brak.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich
dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane 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 uczestnika.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku

miejscowość, data

podpisy osoby/osób reprezentujących
organizatora formy HALiZ
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