
Warunki uczestnictwa  
 
 
 
Nazwa formy HALiZ 

  
HAL 6 OSS, Szarpie”, „Źródło”, 10-tek 

 Typ formy  
Obóz stały pod namiotami     

    HALiZ  
         

 

 

          
            

            
 

Adres formy HALiZ 

  

Baza Obozowa Hufca Węgorzewo w Przerwankach powiatu 
Węgorzewo 11-610Pozdrze 

 

    
       
            
 

Czas trwania formy HALiZ 

        

  01-10.07.2018r.-zuchy 
01-14.07.2018r.-harcerze 

     
          
            

            
      

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec "Rodło" ZHP 
   

         
 Dane organizatora   ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn     
      NIP: 739-35-91-437     
        

            
         

 Data i godzina wyjazdu  01.07.2018r.  Miejsce wyjazdu Olsztyn  
        
            
            

 Data i godzina powrotu  10/14.07.2018r.  Miejsce powrotu Olsztyn  
            
            
 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW 
 

TAK 
   

     
          

            

          

          
            
           
   Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub  Kadra HALiZ  

  osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.    
     
 
Warunki socjalne podczas formy HALiZ   
Stanica dysponuje następującym zapleczem sanitarno-kuchennym: stołówka i kuchnia, warunki sanitarne to prysznice z ciepłą, bieżącą wodą 
oraz toalety. Spać będziemy w dużych namiotach wojskowych po 6-7 osób, namioty nie są koedukacyjne. Każdy uczestnik będzie spał na 
łóżku turystycznym typu kanadyjka, będzie miał dwa koce oraz materac. W każdym namiocie zostanie zamontowana również półka na rzeczy 
uczestników. 

 
Ramowy program pobytu   
W trakcie obozu drużyny pracują w składach osobowych, w jakich działają w ciągu roku. Komenda obozu odpowiada za ogólną 
organizację obozu, do której precyzuje i bardzo szczegółowo określa cele i założenia wychowawcze oraz programowe. Jednocześnie 
odpowiada za zabezpieczenie materiałów do prowadzenia zajęć oraz cały pion kwatermistrzowski. Zajęcia programowe w drużynach 
przygotowują i realizują drużynowi wspólnie z funkcyjnymi drużyn. Tym samym odpowiadają za należyte przygotowanie zajęć zgodnie z 
wytycznymi. Nad realizacją niniejszego Programu Pracy Drużyn czuwa Komendant Obozu oraz specjalnie powołany Zespół Programowy. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie obozu oraz planie dnia. Bezpośredni opiekun – wychowawca (Drużynowy) ma 
ponadto obowiązek sprawowania nadzoru higieny uczestnika i jego otocznia. Na obozie przewidywane są różne przedsięwzięcia 
programowe, m.in.: wędrówki oraz wycieczki, prace z wykorzystaniem mapy, gry terenowe, podchody, gry plażowe, gry tematyczno-
przygodowe, wypoczynek na plaży, festiwal piosenki, ogniska i śpiewanki, zajęcia z pierwszej pomocy, realizację typowych sprawności 
harcerskich i zuchowych. 

 
 Posiłki    
     
 

Liczba posiłków 
 

4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

 

   
 w ciągu dnia   
    
     

     

 
Sposób przygotowania 

 
Posiłki przygotowane w kuchni przez pracowników ośrodka 
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika   
• Umundurowanie  
• Odzież i bielizna na cały pobyt  
• Kosmetyki do higieny ciała  
• Wygodne obuwie kryte, klapki, obuwie sportowe  
• Bluza, polar lub sweter  
• Latarka i baterie zapasowe  
• Legitymacja szkolna, harcerze- dowód osobisty lub paszport, kartę EKUZ oraz 12 euro.  
• Mały plecak na wycieczki/ wędrówki  
• Ręczniki (w tym kąpielowy)  
• Krem z filtrem  
• Strój kąpielowy  
• Nakrycie głowy  
• Kurtka przeciwdeszczowa  
• Drobne kieszonkowe  
• Prowiant na drogę  
• Niezbędne leki (wraz z informacją o sposobie dawkowania)  
• Telefony, odtwarzacze MP3 i inny sprzęt elektroniczny bierzemy na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

ewentualną utratę sprzętu! Nie gwarantujemy możliwości ładowania komórek. W sprawach pilnych można kontaktować się z 
drużynowymi oraz z komendantką obozu. 

 
Warunki ogólne   
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w ww. placówce jest wypełniona Karta kwalifikacyjna pobierana i zdawana do 
22.05.2018r. w siedzibie organizatora placówki oraz wpłata składki zadaniowej za obóz w wyznaczonych terminach. 
2. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej uczestnika. 
 
Rezerwacja miejsca na obóz   
Rezerwacja miejsca na obozie następuje dopiero po wpłaceniu zaliczki w wysokości 150 zł, którą należy wpłacić do końca marca 2018r. 
tj. do 31.03.2018r. na konto obozowe Hufca „Rodło” Olsztyn. Kwota ta jest przedpłatą i stanowi część całości kosztu udziału w 
placówce wypoczynku. Rezerwacja miejsc zależy od kolejności wpłat zaliczki. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 
Wpłaty za obóz   
1. Wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 150,00 PLN na konto organizatora do dnia 31.03.2018r. 
2. Wpłata pozostałej kwoty w wysokości 640,00 PLN- harcerze, 490.00 PLN- zuchy na konto organizatora do 31.05.2018r. 
3. Osoby, które wpłacą składkę zadaniową w wysokości 150zł po 31.03.2018r. zobowiązane są zapłacić 100 zł więcej za obóz.   
3. W przypadku osób korzystających z dofinansowań zakładów pracy czy MOPS-u jeśli termin wpłat dofinansowania jest późniejszy niż 31 
maja, osoby te są zobowiązane dostarczyć do 20 maja decyzję o uzyskaniu dofinansowania.  
4. Uczestnicy, którzy jadą na obóz (bez minimum 3 miesięcznego stażu w drużynie/ gromadzie) przed uiszczeniem wpłaty zobowiązani są 
potwierdzić wolne. Kontaktować w tej sprawie można się również bezpośrednio z drużynowymi danych jednostek – wykaz kontaktów w 
informatorze obozowym. Dostępnym na stronie szczepu: www.szczepszarpie.wordpress.com oraz na stronach jednostek i u drużynowych 

 
 
Warunki rezygnacji z uczestnictwa   
Jeśli zdecydują się Państwo na rezygnację z uczestnictwa w obozie zostaną odliczone koszty, jakie organizator poniósł w związku z 
organizacją wyjazdu. W takim wypadku należy skontaktować się z drużynowym oraz udać się do siedziby Hufca Rodło ZHP w Olsztynie: 
ul. Kopernika 45; (III Piętro) 10-512 Olsztyn i złożyć pisemne oświadczenie w siedzibie organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się 
datę otrzymania rezygnacji w siedzibie organizatora. 
 
 
Prawa i obowiązki uczestnika   
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną. 
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów obozu oraz poleceń wychowawców.  
3. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność, również finansową, za szkody wyrządzone przez niego podczas 
podróży lub pobytu na obozie. 
4. Uczestnik powinien posiadać niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste). 
5. W przypadku: 
- spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na teren obozu lub środków odurzających.  
- wyraźnego naruszenia regulaminów obozu, uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony na koszt własny 

(rodziców lub opiekunów).  
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Prawa i obowiązki organizatora   
1. Organizator ma obowiązek prowadzenia placówki wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i troską 
o dobro powierzonych mu pod opiekę dzieci.  
2. Organizator prowadzi wypoczynek zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania sięgającymi 100-letniej historii ruchu skautowego.  
3. Organizator zapewnia doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorską, sprawdzoną w śródrocznej pracy wychowawczej 
oraz podczas innych form wypoczynku. 
4. Organizator zapewnia realizację programu zgodnie z jego założeniami. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu 
na placówce oraz za udostępnienie możliwości ładowania telefonów komórkowych.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za schorzenia i choroby oraz ich pogorszenie powstałe w wyniku niepodania przez prawnych 
opiekunów informacji o tych schorzeniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. Jeżeli dziecko powinno brać leki podczas pobytu w 
placówce wypoczynku, prawny opiekun powinien przekazać je w dniu wyjazdu komendantowi placówki wypoczynku podając informacje 
o dawkowaniu leków.  
7. Organizator ma prawo odwołać obóz z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum, 
z powodu siły wyższej oraz decyzji władz państwowych, harcerskich lub innych instytucji. Odwołanie obozu ze względu na niską 
frekwencję nie może nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia, a uczestnik otrzyma o tym 
zawiadomienie. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do wskazania innej formy wypoczynku lub zwrotu wpłaconych 
pieniędzy. 

 
Dane do przelewu   
Należność za wypoczynek dzieci prosimy wpłacać w wymaganych terminach: 
1 – składkę zadaniową w wysokości 150 PLN do dnia 31.03.2018r. 
2 – pozostałą kwotę do dnia 31.05.2018r. 
Wpłat należy dokonywać na konto: 83 1600 1462 1839 6916 2000 0002 �z dopiskiem „składka zadaniowa na obóz 2017 oraz imię i 
nazwisko dziecka/ uczestnika obozu” (jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż rodzice/opiekunowie proszę wpisać nazwisko i imię dziecka w 
przelewie) Prosimy o wyraźne wpisanie jako odbiorcy Hufca Rodło „ZHP Hufiec „Rodło” ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn”  
Prosimy o nieużywanie w tytule słowa wpłata, zaliczka, zapłata itp. Prosimy używać zwrotu: składka zadaniowa. 
Prosimy także o wyraźne wpisanie jako odbiorcy Hufca Rodło. 

 
Dodatkowe informacje   
Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu 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. 
 
Podczas obozu uczestnicy będą mogli uczestniczyć we mszy św. w niedzielę. 
 
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. 
 
Komenda Hufca Rodło ZHP w Olsztynie jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej oraz 
w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań 
statutowych 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.  
 
 
 

 
Miejscowość, data Podpis matki, ojca lub opiekuna  
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