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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz / kolonia zuchowa 
Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

 

Adres formy HALiZ 

Baza obozowa hufca Dąbrowa Górnicza  

ul. Przyrowska 1  

42-253 Janów   

 

Czas trwania formy HALiZ 30 lipca 2018 – 19 sierpnia 2018  

Liczba noclegów 20  

Dane organizatora (nazwa handlowa, for-

ma prawna i adres organizatora, a także 

ich numery telefonów lub adresy poczty 

elektronicznej) 

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza,  

ul. Królowej Jadwigi 8 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe) 
 

  

Kontakt do kierownika formy HALiZ (nu-

mer telefonu i adres e-mail) 

694 597 293  

Data i godzina wyjazdu 30.07.2018, ok. godz. 7.00 Miejsce wyjazdu Dąbrowa Górnicza „OBI” / Sławków Rynek  

Data i godzina powrotu 19.08.2018, ok. godz. 14.00 Miejsce powrotu Dąbrowa Górnicza „OBI” / Sławków Rynek  

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter 

środka transportu, a także informacje 

dotyczące przejazdów, w szczególności 

czas i miejsce wyjazdów oraz postojów 

autokar  

Ubezpieczenie 
 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  

* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej 

Umowa ubezpieczenia nr : 1024718485, z dnia 24.10.2017r 

 

 

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:    phm. Edyta Koza    

Kwatermistrz:    Monika Rachwał    

 

Można wymienić całą kadrę (w przypadku, gdy już znany jest skład): 

   drużynowy / opiekun:  phm. Wojciech Godecki   

   drużynowa / opiekun :  pwd. Aleksandra Rokicka  

  drużynowy / opiekun :  pwd. Damian Twarowsi             

   drużynowa / opiekun :  pwd. Karolina Koza   

   drużynowa / opiekun :  pwd. Agnieszka Malinka   

   drużynowy / opiekun :  dh. Grzegorz Malinka, wych. kolonijny 

   opiekun            :  Małgorzata Rychlik – Jabłońska, nauczyciel 

 

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Uczestnicy obozu będą spali w namiotach (maksymalnie po 6 osób) 

na kanadyjkach - z materacem oraz dwoma kocami. Uczestnicy będą musieli sami zbudować pionierkę obozową. W namiotach uczestników nie 

będzie dostępu do prądu. Dostęp do telefonów komórkowych będzie możliwy w wyznaczonych porach dnia. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 

bieżącą (ciepłą i zimną) wodę. 

Baza obozu wyposażona jest w toalety  przenośne oraz kabiny prysznicowe i umywalki. Uczestnicy będą mieli dostęp do prądu, celem naładowa-

nia telefonów komórkowych jedynie w wyznaczonych do tego porach. 

Obóz prowadzony jest metodą harcerską – uczestnicy będą brać udział w pełnieniu służby wartowniczej, porządkowej, ewentualnej pomocy 

kuchennej. Część kuchenna i sanitarna znajdują się na stanicy. Na miejscu będzie dostępna przez cała czas służba medyczna. 
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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 pozostałymi instruktorami. Tym samym odpowiadają za należyte przygotowanie zajęć zgodnie z wytycznymi. Nad 
realizacją niniejszego Programu Pracy Drużyn czuwa Komendant Obozu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w pro-gramie obozu oraz 
planie dnia.  Drużynowy ma ponadto obowiązek sprawowania nadzoru higieny uczestnika i jego otocznia. Na obozie przewidywane są różne 
przedsięwzięcia programowe, m.in.: ogniska, kominki tematyczne z gitarą, zawody terenowe – będące sprawdzianem zarówno sprawności 
fizycznej jak i znajomości technik harcerskich, spacery po okolicy, gry samarytańskie – kształtujące pozytywne odruchy i umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy, gry sprawnościowe na orientację, prace z wykorzystaniem mapy, gry terenowe, realizację typowych sprawności harcerskich. 
 

Pobudka 7:30 

Rozgrzewka 7:30-7:45 

Toaleta poranna, porządki 7:45-8:30 

śniadanie 8:30-9:15 

apel 9:30-10:00 

Blok programowy I (przedpołudnie) 10:15-13:15 (3H) 

Przygotowanie do obiadu 13:15-13:30 

Obiad 13:30-14:30 

Cisza poobiednia bezwzględna 14:30-15:00 

cisza poobiednia względna 15:00–15:30 

czas dla drużyn 15:30-16:00 

Blok programowy II (popołudnie) 16:00-18.45 (2h 45min) 

Przygotowanie do kolacji 18:45-19:00 

Kolacja 19:00-19:45 

Apel  19:45-20:15 

Blok programowy III (wieczór) 20:15-21:30 (1h 45min) 

Toaleta wieczorna 21:30-22:00 

Cisza nocna 22:00-7:30 

 
Szczegółowe zajęcia w poszczególnych dniach obozu (uwzględniając odpowiedni dobór zajęć z proponowanych bloków programowych - 
warsztaty, szkolenia, zajęcia rekreacyjne) z rozbiciem na zajęcia przedpołudniowe, popołudniowe i wieczorne opracowane zostaną przez 
wychowawców w dziennikach zajęć z uwzględnieniem wieku i potrzeb. 
 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 

Sposób przygotowania kuchnia 

Rodzaj posiłków Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 Wszystkie rzeczy spakowane w plecak 

 Mundur harcerski  

 Legitymacja /Dowód osobisty  

 Plecak podręczny, 

 Przybory do mycia: mydło w płynie, pasta i szczoteczka do zębów, dwa ręczniki frotte  

 Bielizna osobista - wg potrzeb, 

 Ciepły dres lub sweter, 

 Długie spodnie typu jeans, 

 Wygodne buty (2 pary) 

 Latarka elektryczna + kpl. zapasowych baterii, 

 Przybory do pisania notatnik, długopis, 

      Szczegółowa lista zostanie przekazana rodzicom 
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie organizator zwróci wniesioną odpłatność, umniejszoną o poniesione koszty (koszty przejazdu, 

zakupionego wyposażenia indywidualnego). 

W przypadkach losowych, uniemożliwiających uczestnictwo w obozie nastąpi zwrot całkowity odpłatności. 

W przypadku rezygnacji z obozu organizator nie przewiduje zwrotu żadnych kosztów. 

Dodatkowe informacje 

Podczas  obozu/kolonii zuchowej  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  obozu  wyłącznie przez swych rodzi-

ców/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:  

   msza św. rzymsko - katolicka   . 

 

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. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wieloletnią tradycją harcerstwa, a także realizowanym w ZHP systemem wychowawczym - uczestnik obozu pod-

czas jego trwania pełnić będzie służby polegające na pracach porządkowych w stołówce, myciu naczyń oraz warty dzienne i nocne (dotyczy har-

cerzy). 

Podczas trwania obozu/kolonii zuchowej uczestnicy będą mogli korzystać z telefonów komórkowych podczas ciszy poobedniej.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

miejscowość, data podpisy rodziców / opiekunów prawnych /  
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

 

  

  

miejscowość, data podpisy osoby/osób reprezentujących 
organizatora formy HALiZ 

 

  


