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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz  
Typ formy 
HALiZ 

         obóz stały 
 

Adres formy HALiZ Zatom Nowy, jezioro Barlin, woj. wielkopolskie   

Czas trwania formy HALiZ 9-30 lipca 2019 r.  

Liczba noclegów 21  

Dane organizatora (nazwa handlowa, forma 
prawna i adres organizatora, a także ich nume-
ry telefonów lub adresy poczty elektronicznej) 

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec Związek Drużyn LAWINA  
ul. Komuny Paryskiej 24, Bolesławiec bolesławiec@zhp.pl, 757322880 

 

Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres za-
mieszkania, PESEL, dane kontaktowe) 
 

  

Kontakt do kierownika formy HALiZ (numer 
telefonu i adres e-mail) 

  601258259, barbara.chrosciak@zhp.net.pl  

Data i godzina wyjazdu 
09.07.19 - 9.00  autobus 
 

Miejsce wyjazdu Plac Św. Krzyża 
 

 

Data i godzina powrotu 
30. 07.19 -  ok. 20.00 autobus 
 

Miejsce powrotu Plac Św. Krzyża  

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

Wynajęty autobus  

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 … 08.06.18………………… 

* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW 

Umowa ubezpieczenia nr ……1031337609………………………………………...………, z dnia ……08.06.18…….……………… 

 

Kadra formy HALiZ 
(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:  hm. Barbara Chrościak 
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego  które posiadają odpowied-
nie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Teren obozu nie posiada przyłączy elektrycznych , wodnych i gazowych. Uczestnicy zakwaterowani będą w namiotach typu „10-tka” oraz NS po 
5-7 osób w namiocie .Każdy namiot wyposażony w łóżka polowe z materacami i kocami oraz półki (wykonane przez uczestników)  na rzeczy oso-
biste. Umywalnia urządzona w namiocie   z wydzielonymi kabinami, wyposażonymi w miednice. Ciepła woda  do mycia grzana w parniku. Toalety 
przenośne  z miejscem do mycia rąk.  

Program pobytu 

Program obozu jest kontynuacją pracy drużyn w roku  harcerskim. Obejmuje wspólne  imprezy dla całego obozu oraz  zajęcia organizowane          
w drużynach. W trakcie obozu realizowane będą próby na stopnie i sprawności harcerskie, harcerze wezmą udział   w zwiadach ,wędrówkach       
i wycieczkach pozwalających na poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolicy. Planowane są również trzydniowe biwaki  drużyn z noc-
legami poza obozem oraz wycieczka .  Organizowane będą zajęcia sportowe, artystyczne, ogniska , kominki, gry terenowe i biegi patrolowe. 
Uczestnicy pełnić będą służby i warty na terenie obozowiska 

Posiłki 

Liczba posiłków w ciągu dnia 4 

Sposób przygotowania W obozowej kuchni z pomocą zastępu służbowego 

Rodzaj posiłków śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

 



Warunki uczestnictwa  
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 Karimata  
 Śpiwór 
 Latarka 
 Ważna legitymacja szkolna 
 Przybory do jedzenia ( sztućce, kubek, pojemnik na I i II 

danie) 
 Finka harcerska lub scyzoryk 
 Okrycie przeciwdeszczowe 
 Kurtka 
 Kąpielówki/strój kąpielowy  
 Klapki lub sandały 

 Przybory do pisania i zeszyt lub notatnik 
 Przybory toaletowe 
 Przeciwsłoneczne nakrycie głowy 
 Przybory toaletowe 
 Odzież na różne warunki pogodowe 
 2 pary butów sznurowanych (najlepiej za kostkę) 
 Podręczny plecak 
 Przybornik do szycia 
   Proszek lub płyn do prania 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

Rezygnującym z uczestnictwa w obozie na min. miesiąc  przed planowanym wyjazdem  przysługuje zwrot całości wpłat. Rezygnacja   w  później-
szym terminie skutkować będzie potrąceniem poniesionych  kosztów organizacji wypoczynku. 
 
 

Dodatkowe informacje 
Podczas  obozu  niepełnoletni 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 formy HALiZ. 
 
Informujemy, że podczas trwania obozu  uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: niedzielne 
msze. 
 
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 

 

Bolesławiec, 12 marca 2019 r. Barbara Chrościak 

miejscowość, data podpisy osoby/osób reprezentujących 
organizatora formy HALiZ 

 

  


