
Warunki uczestnictwa

Nazwa formy 
HALiZ

Obóz harcerski pod namiotami Hufca Ziemi Cieszyńskiej Typ formy HALiZ obóz stały

Adres formy wypoczynku Baza Harcerska Hufca Beskidzkiego
72-351 Pogorzelica, ul. Wojska Polskiego 

Czas trwania formy wypoczynku 6-21.08.2016

Dane organizatora
ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 2, 43-400 Cieszyn
NIP 6340195483

Data i godzina wyjazdu 6.08.2016, godz. 20.00 Miejsce wyjazdu Dom Harcerza w Cieszynie, ul.
Żwirki i Wigury 2 

Data i godzina powrotu 21.08.2016, 
godz. ok. 7.00 

Miejsce powrotu Dom Harcerza w Cieszynie, ul.
Żwirki i Wigury 2 

Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy wypoczynku

Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej, ul. Żwirki i Wigury 2, 43 – 400 Cieszyn
hufiec@cieszyn.zhp.pl, 33 8524375, 797 764 946

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać 
nr polisy)

Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Komendant: hm. Joanna Brenicka
Kwatermistrz: phm. Katarzyna Gorgosz

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego.
Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku: 

Uczestnicy zakwaterowani będą w namiotach typu „NS” lub „Beta”. Do dyspozycji uczestników w namiotach będą 
łóżka polowe, materac i dwa koce oraz szafki i podesty na buty i plecaki. Baza wyposażona jest w prysznice, 
umywalnie, sanitariaty oraz kuchnię. 

Program: 

Zajęcia  na  obozie  odbywają się  w małych grupach -  drużynach 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.  Do  dyspozycji  uczestników jest  sprzęt
sportowy;  zajęcia  kulturalne:  festiwal  piosenki  i  kabaretowy,  karaoke,  śpiewanie  przy  gitarze.  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, krajoznawczy, RPG, plastyczny, budowniczy, filozoficzny i inne w zależności od zainteresowań
uczestników).

Posiłki

Liczba posiłków
w ciągu dnia 4 (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

Sposób 
przygotowania

Posiłki przygotowywane będą na miejscu przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę 
gospodarczą.
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

Ważna legitymacja szkolna
Książeczka zdrowia, karta chipowa NFZ (spakowane do 
osobnego woreczka/ koszulki) 
Menażka/ talerz (na dwa dania), kubek, sztućce
Śpiwór
Prześcieradło
Dres do spania
Przybory toaletowe + ręcznik
Strój kąpielowy + ręcznik kąpielowy
Czapka lub chusta na głowę chroniąca przed słońcem
Krem do opalania z filtrem

Bielizna i ubranie wierzchnie
Ciepły polar lub kurtka
Ubranie przeciwdeszczowe
Sandały, buty sportowe
Mały plecak na wycieczki/wyjścia na plażę
Przybory do pisania
Przybory do szycia
Środek przeciwko komarom i kleszczom 
Suchy prowiant na podróż
Latarka + baterie
Mundur (dotyczy harcerzy)

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 rzymsko-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 wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do
ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................

Data urodzenia .....................................................................................................................................................

Adres szkoły.......................................................................................................... ............................................... 
klasa ..................................................

Zobowiązuję  się  być  zdyscyplinowanym/ną,  przestrzegać  obowiązujących  na  obozie  regulaminów  oraz
podporządkowywać się poleceniom 

 .................................................. 

 (podpis kandydata na obozu) 

W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka na obozie, nieprzestrzegania regulaminów kolonijnych, braku
dyscypliny, zobowiązuję się do odbioru dziecka przed końcem kolonii.

 .............................................. 

 (czytelny podpis rodzica)


