
Warunki uczestnictwa
 

Nazwa formy HALiZ Kolonia zuchowa w Borkach 
Typ formy 
HALiZ 

Kolonia zuchowa 

Adres kolonii zuchowej Borki, 16-030 Gródek  

Czas trwania kolonii zuchowej 
 

10.07-21.07.2017r.  

Dane organizatora 
 

Hufiec ZHP Białystok ul. Sienkiewicz 22, II piętro, lokal 3, 15-092 Białystok 

Data i godzina wyjazdu 
10.07.2017 w godzinach po-

rannych 

Miejsce wyjazdu  
Zostanie podane w terminie późniejszym 

Data i godzina powrotu 
21.07.2017, w godzinach 

popołudniowych 

Miejsce powrotu 

Zostanie podane w terminie późniejszym 

Kontakt z organizatorem podczas 
trwania kolonii zuchowej Komendant: pwd. Jakub Giegiel,  505929164 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW    

Kadra kolonii zuchowej 

Komenda kolonii  
pwd. Jakub Giegiel- komendant 

 
Wychowawcy 
Pełnoletni instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby po kursie  
wychowawców kolonijnych. 
 
Opieka medyczna 
Pielęgniarka lub ratownik medyczny 

 

Warunki socjalne podczas kolonii zuchowej 

 Uczestnicy zakwaterowani są w namiotach wojskowych po 6-7 osób z zachowaniem podziału  ze względu na 

wiek i płeć 

 kanadyjka, materac, 2 koce 

 na terenie bazy obozowej zapewniony jest dostęp do toalet, prysznicy i umywalek 

 na terenie bazy znajduje się kuchnia i stołówka, posiłki przygotowywane będą przez kucharki 

Ramowy program pobytu 

Uczestnikami obozu będą zuchy z różnych gromad działających na terenie Hufca ZHP Białystok.  

Program dostosowany jest do wieku  i możliwości uczestników. Przewidywane zajęcia to m.in. plastyczne, tea-

tralne, sportowe, gry terenowe oraz fabularne. Przebieg dnia obozu: pobudka (8:00), toaleta, śniadanie, zajęcia 

programowe, obiad, sjesta, podwieczorek, zajęcia programowe, kolacja, toaleta, zajęcia programowe, cisza 

nocna (22:00) 
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Posiłki 

Liczba posiłków 
w ciągu dnia 

4 – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

Sposób przygotowania Posiłki są przygotowywane na miejscu  

 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

 

1. WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA; 
2. śpiwór, poduszka, PRZEŚCIERADŁO (opcjonalnie)1 
3. buty na zmianę, kurtka przeciwdeszczowa; 
4. dres do spania;  
5. strój kąpielowy, klapki, ręcznik plażowy 

6. ubrania  na zmianę  
7. ręcznik, przybory toaletowe  
8. bielizna; 
9. spray od komarów i kleszczy, krem z filtrem  
10. notatnik, długopis, śpiewnik;  
11. Igła, nitka;  
12. worek na brudne ubrania;  
13. czapka  

Dodatkowe informacje 

 Podczas kolonii zuchowej uczestnicy mogą być zabierani z terenu kolonii zuchowej 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 w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem do-
stępnymi 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. 

 Prosimy spakować dzieci tylko w jeden bagaż (najlepiej plecak). Dzieci powinny być przy pakowaniu, aby 
wiedzieć jakie rzeczy posiadają.  

 Proszę podać dziecku z chorobą lokomocyjną lek we własnym zakresie.  
 Jeśli dziecko przyjmuje leki proszę spakować w oddzielną reklamówkę i dołączyć kartkę  

z dawkowaniem.  
 Drogocenne przedmioty i telefony  zostawiamy w domu.  Komenda nie ponosi odpowiedzialności  za zgu-

bione/ zniszczone rzeczy.  
 

 Telefoniczny kontakt z dzieckiem najlepiej nawiązywać w godzinach:  
• 8:00 – 9:30  

• 13:30 – 15:45  

• 18:30 – 19:30  

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

1. - do 31.05.2017r. – zwrot całej kwoty 

2. - do 19.06.2017r. – zwrot 50% kwoty 

3. - po 19.06.2017r. – zwrotów nie ma, z uwagi na poniesienie przez organizatorów wszystkich kosztów obozu 
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