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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ 

Obóz harcerski SzDHiZ "Tumult", 29 SzDHiZ "Pomarańczarnia", 50 

SWDH "Concordia", 62 KDH ,,Silentium" 76 KGZ ,,Wesole nutki",  

3 Gródecka Drużyna Harcerska "3maj się" 

Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

Adres formy HALiZ 
Baza harcerska Hufca ZHP Białystok 

Stańczyki, gmina Dubeninki 

Czas trwania formy HALiZ 15-28.07.2017 

Dane organizatora Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Tumult” 

Data i godzina wyjazdu 
15.07.2017 ok. 8:00 Miejsce wyjazdu Białystok, parking przy kościele pw. Zmar-

twychwstania Pańskiego 

Data i godzina powrotu 
28.07.2017 ok. 15:00 Miejsce powrotu Białystok, parking przy kościele pw. Zmar-

twychwstania Pańskiego 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy HALiZ 
Mariola Roksana Wiśniewska – 504-454-406 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:    Mariola Roksana Wiśniewska, Instruktor ZHP   

Zastępca do spraw organizacyjno-finansowych:    Paweł Krajewski, Instruktor ZHP    

 

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają 

odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem 

uczestników obozu będzie czuwać pielęgniarka oraz ratownik WOPR. 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Uczestnicy obozów zakwaterowani są w namiotach typu „dziesiątka” z podłogą, półką i składanymi łóżkami–kanadyjkami. Na terenie bazy 
znajduje się wiata ze stołówką i kuchnią, a obok prysznice i umywalki. Jest również klimatyczne miejsce na wieczorne ogniska, a w czasie 
upalnych dni można skorzystać z kąpieli w jeziorze położonym około 100 m od bazy. 

Ramowy program pobytu 

7.00 -7.05 Pobudka 
7.05 - 7.25 Zaprawa Poranna 
7.25 - 8.00 Mycie, sprzątnie 
8.20 - 8.45 Apel 
9.00- 9.30 Śniadanie 
10.00- 13.30 Zajęcia programowe 
14.00 – 15.00 Obiad 
15.00 - 16.00 Sjesta 
16.00 - 16.15 Podwieczorek 
16.15 - 18.30 Zajęcia programowe 
19.00 – 19.30 Kolacja 
19.40 – 20.10 Toaleta Wieczorna 
20.30 – 22.15 Zajęcia Wieczorne 
22.15 – 22.30 Przygotowanie do ciszy nocnej 
22.30 – 7.00 Cisza Nocna 

Podczas obozu uczestnicy będą brali udział w zajęciach programowych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę wypoczynku. Poznają 
techniki harcerskie i pogłębią swoje umiejętności. W trakcie Zimowiska uczestnicy będą pracować w grupach osobowych w podobnym przedziale 
wiekowym. Podczas wypoczynku uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z kąpieliska znajdującego się niedaleko bazy harcerskiej. 
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Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania Posiłki przygotowywane przez wykwalifikowaną obsługę. Posiłki przygotowane od podstaw. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 Plecak w który będą spakowane wszystkie rzeczy 

 Mundur harcerski dla harcerzy 

 Śpiwór, poduszkę „Jasiek” 

 Pidżama do spania 

 Ręcznik 

 Przybory toaletowe 

 Klapki pod prysznic 

 Bielizna osobista 

 Kąpielówki/strój kąpielowy 

 Koszulki, bluzy, spodenki, spodnie i inne ubrania 

 Buty za kostkę 

 Legitymacja szkolna z wpisanym peselem 

 Paszport/dowód osobisty 

 Ubranie przeciwdeszczowe 

 Pieniądze na drobne wydatki 

 Latarka 

 Środki przeciwko komarom i kleszczom 

 Leki przyjmowane stałe (stosowna ilość, opisane przez rodziców/opiekunów w zgodzie na podawanie leków) 

 Nakrycie głowy 

 Krem do opalania 

 

Przedmioty takie, jak np.: telefon, MP3, aparat fotograficzny, biżuteria – uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Rodzice uczestnika, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w obozie, są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie organizatora 
przed rozpoczęciem turnusu. Rodzice/opiekunowie są uprawnieni do wystąpienia do organizatora obozu o częściowy zwrot wniesionej 
odpłatności, z której to organizator potrąca poniesione już wcześniej koszty organizacyjne wypoczynku, np.: transport sprzętu obozowego, 
ubezpieczenie, wydatki programowe i inne. 
 

Dodatkowe informacje 

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu  bazy harcerskiej 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 dekla-

racji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy HALiZ. 

 

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 wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wyma-

gała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

 

Komenda Hufca ZHP Białystok Chorągwi  Białostockiej ZHP w Białymstoku jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawar-

te w karcie kwalifikacyjnej oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w 

celu wykonania zadań statutowych ZHP (art. 23, ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – 

Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883).  

 przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych. 


