
Warunki uczestnictwa

Nazwa formy HALiZ Obóz harcerski i kolonia zuchowa Hufca Ziemi Cieszyńskiej
Typ 
formy 
HALiZ

Obóz stały, kolonia zuchowa

Adres formy HALiZ
Baza  obozowa  ZHP  Kuźnia  Raciborska  w  Pleśnej  k  /  Tymienia
76 - 038 Dobrzyca, Gmina Będzino, woj. zachodniopomorskie,

Czas trwania formy HALiZ 04-19 sierpnia 2018

Dane organizatora Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej, ul. Żwirki i Wigury 2, 43-400 Cieszyn  

Data i godzina wyjazdu
04 sierpnia 2018 
w godzinach wieczornych 

Miejsce wyjazdu Dom Harcerza w Cieszynie 
Ul. Żwirki i Wigury 2

Data i godzina powrotu
19 sierpnia 2018 
W godzinach porannych 

Miejsce powrotu Dom Harcerza w Cieszynie 
Ul. Żwirki i Wigury 2

Kontakt z organizatorem 
podczas trwania formy HA-
LiZ

hm. Joanna Brenicka – 517 158 318 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW TAK 

Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifi-
kacji)

Komendant: Joanna Brenicka 
Kwatermistrz: Katarzyna  Gorgosz
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby,
które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ

Zakwaterowanie: 

Dzieci w wieku 7-10 lat zakwaterowane będą w drewnianych domkach kempingowych, wyposażonych w łóżka piętrowe. W 
jednym domku mieszkać będzie ok 5-6 dzieci. 

Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat: Uczestnicy zakwaterowani będą w namiotach typu „NS” lub „Beta”. Do dyspozycji uczest-
ników w namiotach będą łóżka polowe, materac i dwa koce oraz szafki i podesty na buty i plecaki. 

Warunki socjalne i atrakcje na bazie:

Kuchnia wykonana jako barak z blachy falistej z pełnym wyposażeniem kuchennym (naczynia chromoniklowane).
Stołówka pomieszczenie o wymiarach 7 x 15 m wykonane z blachy falistej z drewnianą podłogą o przepustowości 180 osób.
Stołówka dla kadry i zajęć o wymiarach 4,5 x 4,5 m.

Urządzenia sanitarne:
- własna studnia głębinowa,
- przyłącze do wodociągów miejskich,
- toalety drewniane wolnostojące ze zbiornikami bezodpływowymi
- umywalnie oddzielne dla dziewcząt i chłopców z bieżącą zimną wodą (12 natrysków z ciepłą wodą)
- zmywalnia do naczyń
Kąpielisko wyznaczone przez ratowników. Boiska sportowe do p. nożnej, siatkówki, kometki, stół do tenisa oraz tablice z ko-
szami do gry w koszykówkę. Świetlica wyposażona w sprzęt nagłaśniający, 2 mikrofony i mikser. Kula dyskotekowa oraz 
oświetlenie.  

Program:

Podczas tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej Hufiec Ziemi Cieszyńskiej organizuje wypoczynek, w ramach którego realizować
będzie dwa programy: zuchowy oraz harcerski. Oba programy realizowane będę podczas jednego turnusu, na tej samej bazie
harcerskiej. 

KOLONIA ZUCHOWA DLA DZIECI W WIEKU 7-10 LAT 

Dzieci zakwaterowane będą w drewnianych domkach kempingowych, 5-osobowych.  Program zbudowany zostanie w opar-
ciu o charakterystyczne zuchowe formy pracy, rozbudzające wyobraźnię, kreatywność oraz ciekawość świata. Zuchy zdoby-
wać będą "sprawności zuchowe", rozwijając swoje zainteresowania oraz wiedzę. Będą uczyć się pracy w grupach, podczas
gier i zabaw rozwijających umiejętność współdziałania. Wszystko to pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, któ-
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ra na co dzień pracuje z dziećmi. W kolonii uczestniczyć będzie maksymalnie 30 zuchów, co pozwoli nam zapewnić komfort
emocjonalny dzieciom, które po raz pierwszy wyjadą na wakacje bez rodziców. 

OBÓZ HARCERSKI POD NAMIOTANI DLA DZIECI W WIEKU 11-17 LAT

Uczestnicy zakwaterowani będą w dużych namiotach typu "NS". Zajęcia na obozie odbywają się w małych grupach - druży-
nach podzielonych na kilkuosobowe zastępy. Zajęcia dopasowane są do zainteresowań uczestników, wieku oraz płci. Każda
grupa posiada swojego pełnoletniego opiekuna - drużynowego, który odpowiedzialny jest za codzienny program drużyny
oraz bezpieczeństwo jej członków. W programie przewidujemy zajęcia turystyczne: wycieczki; zajęcia sportowe: olimpiada
obozowa, turnieje sportowe w drużynach, pływanie + plażowanie, gry terenowe, fabularne, podchody, zajęcia kulturalne: fe-
stiwal piosenki i kabaretowy, karaoke, śpiewanie przy gitarze. Do dyspozycji uczestników jest sprzęt sportowy.  Poza zajęciami
w grupach planujemy wspólne formy, takie jak ogniska, wycieczki, dyskoteki czy kluby zainteresowań, w których uczestnicy
będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i spróbować zupełnie nowych form aktywności (Klub dziennikarski, leśny, krajo-
znawczy, RPG, plastyczny, budowniczy, filozoficzny i inne w zależności od zainteresowań uczestników).

Wykaz  niezbędnego  wyposażenia  uczestnika:  znajduje  się  na  stronie  internetowej  hufca:

www.cieszyn.zhp.pl/wakacje  

Posiłki

Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania
Posiłki przygotowywane będą na miejscu przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
gospodarczą.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa w obozie wymaga pisemnego oświadczenia. W takiej sytuacji organizator obciąży klienta faktycznie poniesionymi
kosztami.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy obozu 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: wiara rzym-
sko-katolicka. .
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 wy-
magała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.
Komenda ZHP Hufca Ziemi Cieszyńskiej jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej wa-
runkach uczestnictwa będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań statu-
towych 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.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 
forma: kolonia zuchowa/ obóz pod namiotami* 

Imię i nazwisko uczestnika  ................................................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................. Data urodzenia …...........................
Adres szkoły .......................................................................................................... . klasa .........................................  
Numer telefon kontaktowego do rodzica …...............................................  

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję wyżej opisane warunki uczestnictwa w obozie lub kolonii. W przypadku
nieodpowiedniego zachowania dziecka na obozie, nieprzestrzegania regulaminów kolonijnych, braku dyscypliny,
zobowiązuję się do odbioru dziecka przed końcem kolonii.
 

.............................................................................................................
(czytelny podpis rodzica)
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