Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Typ formy
ZIMOWISKO
HALiZ
Górski Ośrodek Szkolno- Wypoczynkowy „Pod Durbaszką”,
Adres formy HALiZ
Ul. Pod Homolami 4, Jaworki, 34-460 Szczawnica, skr. Poczt. Nr 2.
Czas trwania formy HALiZ
13-19.01.2019
Liczba noclegów
6
Dane organizatora (nazwa handlowa, Związek
Harcerstwa
Polskiego,
Chorągiew
Krakowska,
forma prawna i adres organizatora, a Hufiec Kraków-Krowodrza, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 18
także ich numery telefonów lub adresy
poczty elektronicznej)
Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe)
Nazwa formy HALiZ ZIMOWISKO HUFCA „DOM POD BIEGUNEM”

Kontakt do kierownika formy HA-Phm. Tomasz Gniadek HR tel: 600 150 850
LiZ (numer telefonu i adres e-mail)
Data i godzina wyjazdu
13.01.2019 godz. 8:00
Miejsce wyjazdu Parking TS Wisła, ul. Reymonta
Data i godzina powrotu
19.01.2019 godz. 16:00
Miejsce powrotu Parking TS Wisła, ul. Reymonta
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………………………………………………………………………………, z dnia
…………………………………………….
KOMENDANT ZIMOWISKA: phm. Tomasz Gniadek HR
KWATERMISTRZ: Phm. Izabela Cieśla HR
Kadra formy HALiZ
WYCHOWAWCY:
(wraz z określeniem kwalifika- Hm. Magdalena Soból HR
cji)
Phm. Natalia Fiedorczuk HO
Pwd. Paulina Smoter HO

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Pokoje 5-7 osobowe w Górskim Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Pod Durbaszką”. Na każdej kondygnacji znajdują się
umywalki, toalety. W budynku dostępne są prysznice. Do dyspozycji sala dydaktyczna, oraz sala kominkowa. Niedaleko budynku
znajduje się zadaszony krąg na ognisko z podwieszanym rusztem, dookoła ławki.
Program pobytu
Podczas trwania zimowiska uczestnicy wcielą się w mieszkańców Polskiej Stacji Polarnej. Będą prowadzić odpowiednio dla wieku różne obserwacje meteorologiczne i przyrodnicze, będą mieli możliwość odbycia szkoleń z przetrwania w warunkach zimowych, pierwszej pomocy, fotografii przyrodniczej. Zdobędą liczne sprawności. Odbędą wycieczki górskie, oraz poznają podstawowe
techniki
alpinistyczne.
Uczestnicy
nawiążą
kontakt
z
jedną
z
polskich
stacji
polarnych.
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Warunki uczestnictwa

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4

Sposób przygotowania

Obiady i podwieczorki zapewnione przez Górski Ośrodek Szkolno- Wypoczynkowy, śniadania i kolacje
przygotowywane w zastępach.

Rodzaj posiłków

Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika







Plecak podręczny;
Mundur;
Bielizna;
Ciepłe ubrania;
Buty zmienne;
Buty trekingowe, lub trapery;

 Czapka, szalik, rękawice nieprzemakalne;
 Kurtka zimowa nieprzemakalna;
 Ręcznik, przybory do mycia;
 Menażka sztućce, kubek, termos;
 Latarka;
Wszystko spakowane do jednego plecaka.

Szczegółowy wykaz ekwipunku dla poszczególnych pionów będzie przekazany na zebraniu.
Zasady panujące na zimowisku
1. Podczas trwania zimowiska wszystkich obowiązuje Prawo Harcerskie, Prawo Zucha, Regulamin Uczestnika, oraz inne
wymienione w nim regulaminy.
2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania niezbędnego ekwipunku zgodnie z wykazem.
3. Podczas trwania zimowiska obowiązuje zakaz odwiedzin.
4. Uczestnikom zabrania się zabierania na zimowisko telefonów komórkowych, oraz sprzętu elektronicznego.
Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Rezygnacja z uczestnictwa w zimowisku przed wyjazdem wiąże się ze stratą bezzwrotnego zadatku 250zł.
Pozostała kwota będzie zwrócona. W razie rezygnacji uczestnika wypoczynku w trakcie trwania zimowiska organizator ustala
wysokość zwrotu kosztów.
Dodatkowe informacje
Podczas Zimowiska Hufca „Dom pod Biegunem” niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu zimowiska 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 zimowiska uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: Msza Święta w niedzielę 13.01.2018.
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

miejscowość, data

podpisy osoby/osób reprezentujących
organizatora formy HALiZ
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