Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy
HALiZ

ZIMOWISKO HUFCA „EVEREST 2017”

Adres

obozu

Typ
formy
HALiZ

Zimowisko

Górski Ośrodek Szkolno- Wypoczynkowy „Pod Durbaszką”, Ul. Pod
Homolami 4, Jaworki, 34-460 Szczawnica, skr. Poczt. Nr 2.

Czas trwania

obozu

Dane organizatora

04-10.02.2017

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, Hufiec KrakówKrowodrza

Data i godzina
wyjazdu

04.02.17, 08.00

Miejsce
wyjazdu

Data i godzina
powrotu

10.02.17, 16:00

Miejsce
powrotu

Kontakt z
organizatorem
podczas trwania

MDK „Dom Harcerza”,
ul. Reymonta18, Kraków
MDK „Dom Harcerza”,
ul. Reymonta18, Kraków

Phm. Tomasz Gniadek, tel.: 600150850

obozu
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
(można podać nr polisy)

Kadra

obozu

KOMENDANT ZIMOWISKA: PHM. Tomasz Gniadek HR
KWATERMISTRZ: Phm. Izabela Cieśla HR
WYCHOWAWCY:
Pwd. Paulina Smoter HO
Pwd. Natalia Fiedorczuk HO
Hm. Magdalena Soból HR

Warunki socjalne podczas zimowiska
Pokoje 3- osobowe w Górskim Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Pod Durbaszką”. Na każdej
kondygnacji sanitariaty , umywalki, toalety. Do dyspozycji sala dydaktyczna, oraz sala kominkowa.
Niedaleko budynku znajduje się zadaszony krąg na ognisko z podwieszanym rusztem ,dookoła ławki.
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Ramowy program pobytu

Uczestnicy podejmują decyzję o wyprawie w himalaje wysokie. Planują zdobyć Mount Everest.
Schronisko jest bazą wypadową. Na szczyt jakiś czas temu wyruszyła już pierwsza ekipa. W
niej legendy polskiego himalaizmu: Jerzy Kukuczka, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Marcin
Miotk, Wanda Rutkiewicz, Anna Czerwińska. Uczestnicy zimowiska mają z nimi kontakt
radiowy. Śledząc ich poczynania zuchy i harcerze przygotowują się do swojej wędrówki:
aklimatyzują się, szkolą w pierwszej pomocy w warunkach zimowych, utrzymują wysoką
kondycję fizyczną.
Zuchy zdobywają sprawność RATOWNIKA.

04.02.2017

Przyjazd, zakwaterowanie.
Zapoznanie z regulaminami.
Wprowadzenie do fabuły.
Ognisko integracyjne.

05.02.2017

Szkolenia z pierwszej pomocy.
Zjazdy na sankach.
Spotkanie z GOPR.
Kominek.

06.02.2017

Nauka posługiwania się mapą.
Biegi na orientację.
Komunikat radiowy o ekipie uwięzionej w bazie pod Everestem.
Przygotowania do wyprawy ratunkowej.
Ognisko.

07.02.2017

Wycieczka do Rezerwatu Zaskalskie-Bodnarówka z leśniczym.
Komunikat radiowy o stanie zdrowia himalaistów.
Ćwiczenia z pierwszej pomocy.
Kominek.

08.02.2017

Gra ratownicza.
Budowa śnieżnej bazy.
Kontakt radiowy z „himalaistami”.
Bitwa na śnieżki.
Ognisko.

09.02.2017

Wycieczka do Bacówki pod Bereśnikiem – odnalezienie himalaistów
i udzielenie im pomocy.
Wielkie Święto Ocalonych.
Przyznanie sprawności.

10.02.2017

Pakowanie.
Wyjazd.
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Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4

Sposób
przygotowania

Obiady i podwieczorki zapewnione przez Górski Ośrodek SzkolnoWypoczynkowy, śniadania i kolacje przygotowywane w zastępach.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
1. Plecak podręczny;
2. Mundur;
3. Bielizna;
4. Ciepłe ubrania;
5. Buty zmienne;
6. Buty trekingowe, lub trapery;
7. Czapka, szalik, rękawice nieprzemakalne;
8. kurtka zimowa nieprzemakalna;
9. Ręcznik, przybory do mycia;
10. Menażka sztućce, kubek, termos;
11. Latarka;
12. Wszystko spakowane do jednego plecaka.

Zasady panujące na zimowisku
1. Podczas trwania zimowiska obowiązuje zakaz odwiedzin.
2. Uczestnikom zabrania się zabierania na zimowisko telefonów komórkowych,
oraz sprzętu elektronicznego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania niezbędnego ekwipunku zgodnie z
wykazem.
4. Podczas trwania zimowiska wszystkich obowiązuje Prawo Harcerskie i Prawo
Zucha.
Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Rezygnacja z uczestnictwa w zimowisku przed wyjazdem wiąże się ze stratą bezzwrotnego
zadatku 200zł. Pozostała kwota będzie zwrócona.
W razie rezygnacji uczestnika wypoczynku w trakcie trwania zimowiska organizator ustala
wysokość zwrotu kosztów.

Dodatkowe informacje
Podczas zimowiska

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 wypoczynku.
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Informujemy, że podczas trwania zimowiska

uczestnicy będą mieli możliwość

uczestniczenia w Mszy Świętej.
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. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała,
będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa
dziecka.

Strona 4 z 4

