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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz stały 
Typ formy 

HALiZ 
Obóz harcerski, kolonia zuchowa 

Adres 
 

Stanica harcerska Olchowiec, 38-709 Olchowiec woj. podkarpackie 

Czas trwania 

30.06.2018 – 22.07.2018 Obóz harcerski 

30.06.2018 – 15.07.2018 Kolonia zuchowa 

 

Dane organizatora Hufiec Pruszków, Szczep 14 MDHiZ 

Data i godzina wyjazdu 
 

30.06.2018 godz 23.00 

Miejsce wyjazdu PKP Pruszków 

Data i godzina powrotu 

 

Zuchy 15.07.2018 ok 18.00 

Harcerze 22.07.2018 około 18 

Miejsce powrotu  

PKP Pruszków 

Kontakt z kadrą 

Paweł Horsztyński              501502999 

Iwona Horsztyńska             519834253 

Magdalena Świętochowska 509184820 

Artur Joński                       882067349 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  
 

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 

Kierownik wypoczynku  

(Organizator) 

Paweł Horsztyński  

Kadra 

Komendant: pwd Paweł Horsztyński 

Kwatermistrz: phm Magdalena Świętochowska 

Zastępca komendanta:  

phm Magdalena Świętochowska 

phm Iwona Horsztyńska 

dh Artur Joński 

 

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

odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje 

 

Warunku socjalne podczas obozu 

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na terenie stanicy harcerskiej Olchowiec. Uczestnicy obozu (harcerze 

i zuchy) będą spali w namiotach typu wojskowego „10”. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, zimna wodę oraz możliwość korzystania z 

podgrzanej wody do kąpieli – kąpiel odbywa się w miskach i w przeznaczonych do tego kabinach kąpielowych. Uczestnicy-harcerze będą musieli 

sami zbudować pionierkę obozową czyli prycze (łóżka) oraz półki. Uczestnicy-zuchu będą spali na kanadyjkach. Na terenie obozu będą do dyspo-

zycji toalety typu „Toi Toi”. Uczestnicy-harcerze będą pełnili służbę pomocniczą w stołówce. Stołówka i kadra gospodarcza stała w ramach 

stanicy. 

Zasady ogólne 

 

1. Organizator organizuje kolonię i obóz zwane dalej wypoczynkiem dla wszystkich dzieci i młodzieży należących i /lub nie należących do ZHP . 

2. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w wypoczynku jest wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika pobierana i oddawana w termi-

nie wyznaczonym przez organizatora oraz w przypadku członków ZHP opłacone składki członkowskie. Organizator zastrzega sobie prawo nie 

zakwalifikowania uczestnika do udziału w wypoczynku, w przypadku otrzymania negatywnej opinii od kadry gromady/drużyny, której jest on 

członkiem. 

3. Niniejsze Warunki stanowią integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika. 

4. Uczestnikiem  wypoczynku może być dziecko, które spełnia kryterium wiekowe  tj.:  

a) kolonia zuchowa: 6 – 9 lat 
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b) obóz harcerski: 10 – 18 lat. 

5. Jeżeli dziecko ze względu na wiek nie kwalifikuje się do udziału w  wypoczynku, na wniosek i odpowiedzialność rodziców/opiekunów może 

wziąć w nim udział. Taka kwalifikacja wymaga zgody komendanta wypoczynku. W takim przypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

rezygnację dziecka z udziału w  wypoczynku w wyniku złej aklimatyzacji w grupie, bądź nie dostosowania się do warunków  wypoczynku. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

Uczestnik  wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Harcerskiego/Prawa Zucha, obowiązujących regulaminów wypoczynku, regu-

laminu ośrodka, w którym zorganizowany jest wypoczynek oraz poleceń kadry. 

Uczestnik ma obowiązek aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych oraz ma prawo współuczestnictwa w planowaniu zajęć 

programowych poprzez wnioskowanie do opiekunów propozycji programowych. 

Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną (podpisaną i podstemplowaną) legitymację szkolną. W przypadku braku aktual-

nej legitymacji kosztami  wynikającymi z konieczności zakupu biletów bez ulgi zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie. 

Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie/kolonii. 

Uczestnik jest zobowiązany posiadać niezbędny ekwipunek (według wykazu otrzymanego od organizatora). 

Uczestnik nie ma prawa posiadać i zażywać żadnych leków. Jeżeli dziecko powinno brać leki podczas  wypoczynku, prawny opiekun powinien 

przekazać je w dniu wyjazdu komendantowi  wypoczynku (lub wskazanemu przez komendanta wychowawcy) podając informacje o dawkowaniu 

leków.  

Prawa i obowiązki organizatora 

Organizator ma obowiązek prowadzenia wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i troską o dobro powierzo-

nych mu pod opiekę dzieci. 

Organizator prowadzi wypoczynek zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania sięgającymi 100-letniej historii ruchu skautowego. 

Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską, sprawdzoną w śródrocznej pracy wychowawczej oraz podczas innych form wypo-

czynku. 

Organizator zapewnia realizację programu zgodnie z jego założeniami. 

Organizator nie ma możliwości zabezpieczenia ładowania sprzętu elektronicznego, a także nie może przyjąć odpowiedzialności za ewentualną 

utratę lub uszkodzenie sprzętu.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za schorzenia i choroby oraz pogorszenie stanu zdrowia powstałe w wyniku nie podania przez rodzi-

ców/opiekunów informacji o tych schorzeniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.  

Organizator ma prawo relegować z wypoczynku uczestnika, który nie przestrzega zasad wypoczynku lub którego prawny opiekun nie podał pełnej 

informacji o stanie zdrowia uczestnika. Prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika wypoczynku w ciągu 24 godzin od otrzymania 

informacji o podjęciu decyzji o relegowaniu uczestnika.  

Organizator ma prawo odwołać wypoczynek z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum, z 

powodu siły wyższej oraz decyzji władz państwowych, harcerskich lub innych instytucji. Odwołanie  wypoczynku ze względu na niską frekwencję 

nie może nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, a rodzice/opiekunowie uczestnika zostaną o tym 

poinformowani. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do wskazania innej formy wypoczynku lub zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

Koszt obozu, wpłaty  

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 

 

a) dla zuchów, w terminie: 30.06.2018 – 15.07.2018: 990 PLN 

b) dla harcerzy, w terminie: 30.06.2018 – 22.07.2018: 1300 PLN  

 

Odpłatności można dokonywać  w ratach: 

Zuchy 

Zaliczka (zaliczka bezzwrotna)- 20.04.2018 - 200 PLN 

I rata – 01.05.2018 - 300 PLN  

II rata – 31.05.2018 - 300 PLN 

III rata – 15.06.2018 - 190 PLN 

 

Harcerze 

Zaliczka (zaliczka bezzwrotna)- 20.04.2018 - 200 PLN 

I rata – 01.05.2018 - 300 PLN  

II rata – 31.05.2018 - 300 PLN 

III rata – 15.06.2018 - 500 PLN 

 

Wpłat można dokonywać wyłącznie  na konto 

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków 

ul. Jasna 2 05-804 Pruszków 

 

Konto: 45 1140 1010 0000 2412 8400 1005 

Tytułem: Dodatkowa składka członkowska zadaniowa HAL - (drużyna), (imię i nazwisko) 
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Organizator wystawia faktury VAT w ciągu 21 –  dni od dokonania pełnej wpłaty na prośbę zainteresowanego, po pisemnym (elektronicznym) 

złożeniu danych do faktury Komendantowi.  

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie wypoczynku, jest uprawniony do wystąpienia do organizatora formy wypo-

czynku o zwrot wniesionej odpłatności. Z tej odpłatności organizator formy wypoczynku potrąca poniesione koszty, np. wykupione koszty prze-

jazdu uczestnika/bilety, zakupione materiały programowo-organizacyjne, ubezpieczenia, zakupionego wyżywienia itp. .  

W przypadku rezygnacji z  wypoczynku podczas jego trwania możliwy jest zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej pomnożonej 

przez liczbę dni, w których dziecko nie bierze udziału pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Organizatora  7 dni wcześniej. 

Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze wskazaniem rachunku 

bankowego, na który ma być dokonany przelew. 

Przejmowanie odpowiedzialności za uczestnika 

W przypadku wcześniejszego wyjazdu z obozu, dziecko będzie przekazywane pod opiekę wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym). Czasowe 

przekazanie dziecka pod opiekę innej osobie będzie możliwe tylko na podstawie pisemnego oświadczenia od jednego z rodziców (opiekunów 

prawnych), podpisanej zgodnie z podpisem na karcie uczestnika. 

 

 

Treść oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przekazanie mojego dziecka (imię, nazwisko) pod opiekę (komu: dane osoby, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem 

(imię, nazwisko, adres, cechy dokumentu tożsamości lub nr pesel), okresie (dzień, godziny). Oświadczam, że po przekazaniu dziecka ww. opie-

kunowi, osobiście przejmuję odpowiedzialność za decyzje w kwestii opieki nad moim dzieckiem do chwili jego powrotu na obóz, oraz, że nie 

będę zgłaszać roszczeń względem organizatora obozu, dotyczących opieki nad dzieckiem do chwili jego powrotu na obóz. 

 

 

 

podpis zgodny z kartą uczestnika (Imię, nazwisko, adres. miejscowość, data) 

 

Zdarzenia losowe 

 

 

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. 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 

1.  zakwaterowanie w warunkach obozowych  

2.  wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży - 3 posiłki dziennie + podwieczorek/dostęp do owoców; 

3.  opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki); 

4. koszty przejazdu tam i z powrotem – miejsce zbiórki oraz odbioru dzieci wskazuje organizator najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem  wy-

poczynku; 

5.  ubezpieczenie od NNW; 

6.  realizacja programu; 

  

Terminarz 

marzec 2018: Zebrania informacyjne w sprawie HAL2018; 

 

20.04.2018: 

 

Dokonywanie wpłat zaliczki  

 

15.05.2018: 

 

 

 

31.05.2018: 

Dokonywanie wpłat I raty  

Zdawanie podpisanych i wypełnionych Kart kwalifikacyjnych uczestnika; 

 

 

Dokonywanie wpłat II raty  
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15.06.2018: Dokonywanie wpłat III raty  

Zdawanie podpisanych i wypełnionych Kart kwalifikacyjnych uczestnika; 

Ostateczny termin składania danych do wystawienia faktury; 

 

  

30.07.2018 godz 23.00: 

 

15.07.2018 około godz 18.00: 

 

22.07.2018 około godz 18.00: 

 

 

Wyjazd na obóz; 

 

Powrót zuchów z kolonii.  

 

Powrót harcerzy z obozu. 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

 

Ramowy program pobytu 

 8.00 Pobudka 

  8.05-8.20 Zaprawa poranna 

  8.20-9.00 Toaleta poranna 

  9.00-9.30 Śniadanie 

  10.00-10.30 Apel 

  10.30-13.20 Zajęcia programowe 

  13.30-14.00 Obiad 

  14.00-15.00 LB 

  15.00-18.20 Zajęcia programowe 

  18.30-19.00 Kolacja 

 19.05- 20.30 zajęcia programowe zuchy 

 19.05- 21.20 zajęcia programowe harcerzy 

 20.30-21.00 Toaleta wieczorna zuchy  

  21.30-21.50 Toaleta wieczorna harcerzy 

 21.00 Cisza nocna- zuchy 

  22.00 Cisza nocna- harcerze  

 

Zajęcia w poszczególnych obozach odbywają się według planów pracy obozów. Każdy obóz posiada swoją odrębną obrzędowość. Uczestnicy przy-

gotowują wcześniej stroje obrzędowe. 

 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika: 

Według listy zamieszczonej na stronie szczepu: http://14.pruszkow.zhp.pl/hal-2018/ (link wyposażenie uczestnika) 

Regulamin obozu: na stronie szczepu: http://14.pruszkow.zhp.pl/hal-2018/ (link Regulamin obozu) 

Podczas obozu obowiązuje zakaz posiadania telefonów, mp3, gier, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty fotograficzne są 

zabierane na obóz na wyłączną odpowiedzialność uczestnika. 

Podczas trwania obozu nie przewidujemy odwiedzin. 

W trakcie obozu nie ma możliwości rozmowy telefonicznej z dzieckiem. Zachęcamy Rodziców i dzieci do pisania listów. W czasie trwania obozu pro-

simy o kontakt z kadrą obozu i kolonii w czasie ciszy poobiedniej, a z komendą obozu i kolonii w ciągu całego dnia. Informujemy, że na terenie obo-

zu mamy ograniczony dostęp do prądu. Warunki leśne (temperatura, wilgoć) mogą prowadzić do szybszego rozładowywania telefonów - prośba o 

cierpliwość w dodzwanianiu się do kadry lub o wysłanie SMSa w przypadku niemożności dodzwonienia się - z prośbą o oddzwonienie w wolnej 

chwili. 

W związku ze specyfiką pracy harcerskiej, podczas zajęć nie zawsze jest obecny instruktor/wychowawca (Samodzielna praca zastępów) 

Informujemy, że uczestnicy obozu w ramach zajęć będą pełnili tradycyjne służby harcerskie (m.in. warty dzienne i nocne), oraz służbę obozową w 

tym porządkowa i kuchenną). 

Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: msza na terenie 

obozu (w przypadku wyrażenia chęci przez miejscowego proboszcza), lub dojście do najbliższego kościoła (około 7 km). 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane 
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podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, bę-

dziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

Podczas trwania obozu obowiązują regulaminy, które są dostępne na stronie szczepu (http://14.pruszkow.zhp.pl/hal-2018/, oraz zostaną rozesłane do 

rodziców droga elektroniczną 

Uczestnicy obozu podczas trwania wypoczynku nie piją napojów gazowanych, nie jedzą chipsów i lodów. Prosimy nie dawać dzieciom w/w artyku-

łów. Prosimy również nie przysyłać paczek z żywnością i słodyczami 

Rodzice, których dzieci przyjmują stale leki zobowiązani są do poinformować o tym fakcie Drużynowego wraz z przygotowaniem kartki o dawko-

waniu i porach podawania leku. 

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika transport do lekarza/szpitala będzie się odbywał samochodem prywatnym 

Informujemy, że każdy uczestnik obozu będzie zapoznany z regulaminem uczestnika. Regulamin dostarczony będzie z kartą kwalifikacyjną. Z regu-

laminem powinien zapoznać się uczestnik wyjazdu oraz rodzice (opiekunowie prawni) a następnie należy go podpisać i zwrócić wraz z kartą kwali-

fikacyjną. Nie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji regulaminów będzie jednoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w obozie. 

Organizator obozu informuje, że kadra instruktorska obozu nie czerpie żadnych dochodów z wyjazdu. 

Komenda Hufca ZHP Pruszków Chorągwi Stołecznej ZHP w Pruszkowie jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w 

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

nia 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. 

 

 

http://14.pruszkow.zhp.pl/hal-2018/

