Hufiec ZHP Katowice
ul. Barbary 25a 40-053 Katowice
Nr konta BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Kolonia zuchowa XIV ŚSH Odrodzenie
im. Cichociemnych

Adres formy wypoczynku

Ośrodek obozowy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie koło Złotego Potoku

Czas trwania formy wypoczynku

30.06 – 08.07.2018 r.

Dane organizatora

Komenda Hufca ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Data i godzina wyjazdu

30.06.2018 r. godz. 08:00

Miejsce wyjazdu

Katowice, ul. Radockiego 150 (parking
pod marketem Biedronka)

Data i godzina powrotu

08.07.2018 r. godz. 17:00

Miejsce powrotu

Katowice, ul. Radockiego 150 (parking
pod marketem Biedronka)

Typ formy
HALiZ

kolonia zuchowa

Komendant wypoczynku hm Marcin Kręgiel tel. 605 641 917
Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy wypoczynku

DruŜynowa 11 GZ Ekoludki dh. Agnieszka Ciemięga tel. 796 319 772
DruŜynowa 27 GZ Brykające Tygryski dh. Maria Bialik tel. 695 199 249

Uczestnicy są objęci
ubezpieczeniem NNW

Polisa zostanie wykupiona po zakończeniu zapisów na kolonię
Komendant obozu: hm Marcin Kręgiel

Kadra formy wypoczynku

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz
osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami,
kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Obóz organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Uczestnicy zostaną zakwaterowani
w domkach kempingowych z łazienkami (wc oraz natryski z ciepłą wodą). Do dyspozycji uczestników będzie
równieŜ murowana stołówka.
Opieka medyczna będzie zapewniona przez ośrodek.

Ramowy program pobytu
7:30 – pobudka, gimnastyka poranna
14:00 – cisza poobiednia
7:40 – 8:00 – toaleta poranna
15:00 – zajęcia programowe po południowe
8:00 – śniadanie
18:30 – kolacja
8:30 – porządki
19:00 – zajęcia programowe wieczorne
8:45 – apel
20:45 – toaleta wieczorna
9:00 – zajęcia programowe poranne
21:30 – cisza nocna
13:15 – obiad
Godziny poszczególnych bloków zajęciowych mogą ulec zmianie.
Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych zgodnie z metodyką zuchową ZHP. Podczas obozu zdobędą
dwie sprawności zespołowe odpowiadające fabule kolonii oraz będą mogły zdobyć wybrane przez siebie sprawności
indywidualne, których realizację będzie umoŜliwiał program kolonii.
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W programie kolonii przewidziana jest wycieczka autokarowa, piesza wycieczka przyrodnicza (dostosowana do
wieku i moŜliwości uczestników), zwiady, podchody, gry, zdobywanie koszulek obozowych, ogniska, kominki,
majsterki, zajęcia artystyczne, zabawy tematyczne, a takŜe zajęcia sportowe i zajęcia na kąpielisku.

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki będą przygotowane w kuchni znajdującej się na terenie bazy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarno - epidemiologicznymi określonymi dla Ośrodka

Wykaz niezbędnego wyposaŜenia uczestnika
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

regulaminowe umundurowanie ZHP
kurtka przeciwdeszczowa i peleryna
czapka lub kapelusz, chustka na głowę
plecak na wycieczkę, do którego zmieści
się prowiant, woda, bluza, kurtka
przeciwdeszczowa
bielizna i skarpety na kaŜdy dzień kolonii
ciepła piŜama lub dres do spania
polar, bluza
dres
długie spodnie (2 pary)
krótkie spodenki
koszulki z krótkim rękawem (min. 5)
strój kąpielowy

•

•
•
•

•
•
•

ubrania do zajęć leśnych (znoszone
ubrania w ciemnych kolorach: długie
spodnie,
bluza
z długim
rękawem,
nakrycie głowy, pełne buty)
2 duŜe ręczniki kąpielowe, 1 mały ręcznik
przybory toaletowe, krem z filtrem
buty sportowe, wygodne buty na
wycieczkę, kalosze, sandały, klapki pod
prysznic
notes, piórnik
maskotkę
kubek

Zapisy, wpłaty i warunki rezygnacji z uczestnictwa
Koszt obozu wynosi 1000 zł.
Zapisy u druŜynowych 11 GZ Ekoludki i 27 GZ Brykające Tygryski do 15.04.2018 r.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłacenie na konto Komendy Hufca ZHP Katowice tytułem: „JANÓW – XIV ŚSH IMIĘ I
NAZWISKO DZIECKA” zaliczki w wysokości 350 zł oraz oddanie druŜynowej uzupełnionego i podpisanego poniŜszego
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA. Zaliczka traktowana jest jako zadatek i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
z udziału w kolonii.
Harmonogram wpłat:
• do 15.04.2018 r. – zaliczka 350 zł
• do 29.05.2018 r. – pozostała kwota.
Brak całej odpłatności za obóz na 30 dni przed wyjazdem, powoduje skreślenie dziecka z listy uczestników obozu
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Uczestnik, który z waŜnych przyczyn nie moŜe wziąć udziału w obozie, jest uprawniony do wystąpienia w formie
pisemnej do organizatora obozu o zwrot wniesionej odpłatności.
W przypadku rezygnacji do 29.05.2018 r. organizator potrąca kwotę w wysokości zaliczki 350 zł.
W przypadku rezygnacji w okresie od 30.05 – 29.06.2018 r. organizator potrąca kwotę w wysokości 60% kosztów
obozu. W przypadku rezygnacji podczas trwania obozu organizator nie przewiduje zwrotu Ŝadnych kosztów.
UWAGA!
Faktury VAT wystawiane są na kaŜdą wpłatę osobno, na osobę która jest właścicielem konta z którego zrobiony
jest przelew. Nie ma moŜliwości zmiany danych osoby wpłacającej na fakturze. Jeśli mają Państwo moŜliwość
dokonania wpłaty w całości – prosimy o taką wpłatę. Ułatwia to weryfikację wpłat.

Strona 2 z 4

Warunki uczestnictwa

Dodatkowe informacje
Podczas kolonii uczestnicy mogą być zabierani z terenu kolonii wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów
prawnych. Jeśli Ŝyczą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków
dalszej rodziny), konieczne jest złoŜenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela
organizatora wypoczynku.
Informujemy, Ŝe podczas trwania kolonii uczestnicy będą mieli moŜliwość uczestniczenia w następujących
praktykach religijnych: niedzielna msza święta (rzymsko – katolicka).
Informujemy, Ŝe 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 wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania
zmierzające do ochrony zdrowia i Ŝycia Państwa dziecka.
Informujemy, Ŝe kaŜdy uczestnik kolonii będzie zapoznany z regulaminami kolonijnymi, a następnie w obecności
opiekuna – wychowawcy będzie miał obowiązek podpisania oświadczenia, Ŝe jest świadomy konieczności
przestrzegania ustalonych zasad, reguł postępowania i zachowania podczas obozu.
Rodzice, których dzieci przyjmują stałe leki zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawców
(w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku) wraz z przygotowaniem kartki o dawkowaniu i porach podawania
leku.
Informujemy, Ŝe warunkiem koniecznym do uczestnictwa w kolonii jest oddanie przez rodzica zgody na
przynaleŜność dziecka do ZHP i opłacenie podstawowej składki członkowskiej za bieŜący rok harcerski.
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Hufiec ZHP Katowice
ul. Barbary 25a 40-053 Katowice
Nr konta BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA
Proszę o przyjęcie na kolonię zuchową XIV ŚSH Odrodzenie im. Cichociemnych mojego dziecka:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: .....................................................................................................
ADRES: .............................................................................................................................
NUMER PESEL: ....................................................................................................................
ROZMIAR KOSZULKI damski/męski/dziecięcy*: .............................................................................
DANE KONTAKTOWE DO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA:
tel. kontaktowy: .................................................................................................................
adres e-mail: .....................................................................................................................

Równocześnie:
• zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w kwocie 350 zł do 15.04.2018 r. oraz pozostałej kwoty nie później niŜ do
29.05.2018 r.;
• oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Warunkami uczestnictwa;
• w przypadku ewentualnego nieodpowiedniego zachowania dziecka na kolonii i raŜącego nieprzestrzegania
regulaminów kolonijnych zobowiązuję się do odbioru dziecka przed końcem kolonii;
• informuję, Ŝe w czasie trwania kolonii moje dziecko ma / nie ma* uczestniczyć w niedzielnej rzymskokatolickiej Mszy Świętej.

.......................
miejscowość, data

.............................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

...........................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

* niepotrzebne skreślić
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