Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Typ formy
HALiZ

OBÓZ ZD STRZELCE KRAJ. 2016

Adres formy wypoczynku

obóz stały,

Ośrodek Obozowy Hufca Katowice ZHP, ul. Harcerska 1, 34-326 Zarzecze

Czas trwania formy wypoczynku

9.07.2016-19.07.2016

Dane organizatora

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP Związek Drużyn Strzelce Krajeńskie

Data i godzina wyjazdu

9.07.2016, godz. 20:00

Miejsce wyjazdu

PKP Strzelce Kraj. Wschód

Data i godzina powrotu

19.07.2016 godz. 8:00

Miejsce powrotu

PKP Strzelce Kraj. Wschód

Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy wypoczynku

660746295

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Komendant:
Kwatermistrz:

Ubezpieczenie członków Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP (roczne)

phm. Mariusz Paweł Groblica
pwd. Marcin Proszowski

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają
odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
a) zakwaterowanie pod namiotami typu N10 lub NS wraz z następującym wyposażeniem:
łóżko polowe (kanadyjka), materac, koc, półki oraz podesty, zgodnie z liczbą namiotów;
b) obsługa kadry kwatermistrzowskiej, personelu kuchennego, personelu medycznego,
ratowników na terenie kąpieliska zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komendanta Ośrodka
c) korzystanie z sanitariatów, umywalni oraz środków utrzymania czystości;
d) opieka medyczna w Ośrodku Obozowym;
e) dostęp do boiska, kąpieliska, korzystania ze sprzętu wodnego oraz miejsca ogniskowego zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Komendantem Ośrodka i Komendantem Obozu;
Ramowy program dnia na obozie
7.00 - 7.05 Powitanie dnia -pobudka
7.05 - 7.25 Gimnastyka
7.25 - 8.00 Mycie, sprzątnie
8.00 - 8.10 Przygotowanie do apelu
8.10 - 8.25 Apel
8.25 - 8.50 Przygotowanie do śniadania
8.50 - 9.20 Śniadanie
9.20 - 9.30 Przygotowanie do zajęć
9.30 - 12.30 Zajęcia programowe (w zastępach)
12.30 - 14.00 Zajęcia ściśle związane z programem wychowawczym drużyny (w drużynach)
14.00 - 14.10 Przygotowanie do obiadu
14.10 - 14.45 Obiad
14.45 - 16.00 Odpoczynek po obiedzie, czas do zaliczeń zadań na stopnie i sprawności, dostęp do tel.
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16.00 - 16.15 Podwieczorek
16.15 - 19.00 Zajęcia programowe
19.15 - 19.30 Przygotowanie do kolacji
19.30 - 20.00 Kolacja
20.05 - 20.15 Przygotowanie do kominka/ogniska obrzędowego
20.15 - 21.15 Kominek
21.15 - 21.30 Pożegnanie dnia - apel wieczorny
21.30 - 21.50 Mycie
21.50 - 22.00 Czas do łóżek
22.00 BEZWZGLĘDNA CISZA NOC

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja;

Sposób przygotowania

Kuchnia obozowa na miejscu

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
PROSIMY NIE ZABIERAĆ ZE SOBĄ SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH, KOMÓREK, ITP. NA BAZIE NIE BĘDZIE PRĄDU DO ŁADOWANIA! KONKTAT
JEDYNIE PRZEZ WYCHOWAWCĘ LUB KOMENDANTA OBOZU W GODZINACH 15:00-16:00

















dokumenty (legitymacja, książeczka zdrowia )
leki zażywane stale(wychowawca musi o nich wiedzieć)
Aviomarin, wit. C (wychowawca musi o nich wiedzieć)
Latarka
okulary przeciw słoneczne
chustki higieniczne
długopisy (co najmniej 2) ołówek, gumka, temperówka
zeszyt do notatek
pasta do zębów, szczoteczka
szampon, mydło
sznurek na pranie(wieszaki 2-3 szt.)
grzebień lub szczotka do włosów, gumki lub spinki (dla osób z
dłuższymi włosami)
krem z filtrem UV
środek na komary w aerozolu i do gniazdka elektrycznego
inne kosmetyki (wedle uznania)
ręcznik duży kąpielowy i dwa mniejsze



















dres
bluzeczki T-shirt 5-6 sztuk
czapka z daszkiem lub chustka na głowę KONIECZNIE
długie spodnie
krótkie spodenki lub spódnice
piżama
bielizna osobista
mały plecak na wycieczki
kąpielówki/kostium kąpielowy
sweter lub ciepła bluza 2 szt.
kurtka przeciwdeszczowa/sztormiak
Strój na dyskotekę
Płyty z ulubioną muzyką
tenisówki, adidasy, klapki ewentualnie gumowce
buty trekkingowe -za kostkę, gruba podeszwa
pełne umundurowanie ZHP
koszulka polowa szczepu

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Po 30.04.2016 organizator nie zwraca wpłaconych zaliczek, a w szczególności kwoty za opłatę bazy i kosztów, które już przedpłacił.

Dodatkowe informacje
Podczas obozu uczestnicy 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:
mszy obrządku rzymsko-katolickiego
.
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.
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