Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa – Regulamin obozu
Drężno 2018
Nazwa formy HALiZ

Typ formy
Obóz stały
HALiZ

Obóz letni w Drężnie

Adres formy HALiZ
Czas trwania formy HALiZ
Liczba noclegów

Stanica Harcerska im. hm. Marcina Wielochowskiego, Drężno 10 a, 78-411 Wierzchowo
2-13 lipca, 16-27 lipca 2018
11

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Dane organizatora (nazwa handlowa, for- Hufiec Szczecinek ZHP
ma prawna i adres organizatora, a także ul. W. Bartoszewskiego 12
ich numery telefonów lub adresy poczty
78-400 Szczecinek
elektronicznej)
tel. 605 896 610
szczecinek@zhp.pl
Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe)
hm. Jolanta Szadkowska
Kontakt do kierownika formy HALiZ (nujolanta.szadkowska@caliwczerni.pl
mer telefonu i adres e-mail)
tel. 609657116
Data i godzina przyjazdu do Drężna
Godz. 12-13
Data i godzina wyjazdu
Godz. 10- 11
Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter
środka transportu, a także informacje
dotyczące przejazdów, w szczególności
czas i miejsce wyjazdów oraz postojów

2 lipca I turnus, 16 lipca II turnus
13 lipca I turnus, 27 lipca II turnus

Dowóz dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) na miejsce obozu w Drężnie prywatnymi
środkami transportu we własnym zakresie.
Odbiór dzieci we własnym zakresie przez rodziców (prawnych opiekunów).

Ubezpieczenie
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej
Umowa ubezpieczenia UNIQA TU SA nr 146A 134038, z dnia 22.12.2017
* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW
Umowa ubezpieczenia nr UNIQA TU SA nr 146A 134038, z dnia 22.12.2017
Komendant:
Kwatermistrz:
Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Jolanta Szadkowska – instruktor ZHP w stopniu harcmistrza, kurs kierownika
Arkadiusz Rosiński – instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza

Opiekę nad dziećmi będą sprawować instruktorzy ZHP lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Stanica harcerska w Drężnie leży nad jeziorem Studnica w otoczeniu lasu sosnowego. Teren jest ogrodzony, na noc zamykana jest brama wjazdowa. Uczestnicy obozu będą zakwaterowani w namiotach wojskowych (tzw. wysokie dziesiątki) wyposażonych w łóżka polowe – kanadyjki,
materace, koce, poduszki oraz pościel, regały na rzeczy osobiste. Liczba osób w namiocie ok. 6. Dzieci do lat 10 zostaną zakwaterowane w domkach z łóżkami piętrowymi.
Stanica posiada kuchnię, stołówkę z częścią kominkową, świetlicę, boiska do gry, plażę strzeżoną przez ratownika, miejsca ogniskowe, gabinet
pielęgniarki, toalety, umywalnię i prysznice.

Dodatkowe informacje
REGULAMIN OBOZU
I.
Zasady ogólne
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w obozie jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł na konto hufca oraz wypełniona
KARTA KWALIFIKACYJNA + Warunki uczestnictwa (Regulamin obozu)
2. Niniejsze warunki uczestnictwa i regulamin stanowią integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika.
3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników, od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców, do zakończenia obozu.
4. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 7-17 lat.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązują się do zawiezienia na obóz i odebrania dziecka z obozu w wyznaczonych
dniach i godzinach.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń do dnia 1 czerwca 2018 r.
Prawa i obowiązki uczestnika.
1.
Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
 Dostarczenia karty kwalifikacyjnej oraz podpisanego regulaminu nie później niż do 30 maja,
 Przestrzegania obowiązujących na terenie bazy regulaminów (w tym ppoż, kąpieli, poruszania się po drogach) oraz
wypełniania poleceń wychowawców i kierownictwa obozu,
 Zabrania ze sobą ważnej legitymacji szkolnej,
 Posiadania niezbędnego ekwipunku wskazanego w spisie ekwipunku,
 Zachowania porządku na terenie bazy(i w każdym innym miejscu), dbania o higienę osobistą, przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w myśl zasad ustalonych przez kadrę,
 Uczestnictwa w zajęciach wraz z grupą,
 Bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej, rozpoczęcia zajęć i posiłków,
 Bezwzględnego posłuszeństwa względem wychowawców w czasie wyjść i wycieczek
2.
Uczestnikom obozu zabrania się:

Samowolnego opuszczania terenu bazy,

samowolnego oddalania się podczas wyjść i wycieczek,

palenia tytoniu, palenia papierosów elektronicznych, picia alkoholu, napojów energetyzujących, zażywania środków odurzających,

zażywania lekarstw bez wiedzy pielęgniarki i kadry wychowawczej obozu,

palenia ognisk i używania otwartego ognia bez nadzoru wychowawcy,

niszczenia sprzętu znajdującego się w bazie,

przechowywania i spożywania w namiotach produktów spożywczych łatwo psujących się lub przyciągających owady
i zwierzęta leśne,

stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej,
3.
Uczestnik obozu ma prawo do:

korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą wychowawcy,

wnoszenia własnych pomysłów i propozycji do realizowanego programu,

wnoszenia o rozszerzenie realizowanego programu,

uczestniczenia w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących obozu,

uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie bazy imprezach,
4.
Uczestnik i jego rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
podczas pobytu na obozie lub wycieczki.
III.
Prawa i obowiązki organizatora.
1.
Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom bezpieczne warunki w czasie ich pobytu.
2.
Organizator jest zobowiązany do zapoznania uczestników z regulaminami obowiązującymi na terenie bazy.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.
4.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, które nie zostały przez niego wykorzystane w trakcie trwania obozu (np. z powodu wcześniejszego wyjazdu niezgłoszonego i nieuzgodnionego przed obozem lub choroby w trakcie obozu
lub dyscyplinarnego wydalenia z obozu).
5.
Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia obozu do dnia jego zakończenia.
6.
Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca na obóz jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 300 zł, który nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z obozu.
7.
Zapłatę należności należy dokonać do 22 czerwca na KONTO: 66 8935 0009 1300 0550 2000 0050
Tytuł wpłaty: Obóz w Drężnie – I turnus – imię i nazwisko dziecka
W wyjątkowych przypadkach termin może być przedłużony. Każdorazowo decyduje o tym komendant hufca.
8.
W przypadku naruszenia regulaminów wychowawca może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika. Może on zostać upomniany lub czasowo odsunięty od uczestnictwa w niektórych zajęciach, z jednoczesnym poinformowaniem rodziców/prawnych opiekunów. W szczególnych przypadkach, decyzją komendanta obozu i podobozu, uczestnik
może zostać karnie wydalony z obozu. W takim przypadku rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego zabrania uczestnika z obozu na koszt własny.
9.
Wychowawcy, kadra obozu, mają prawo przewozić uczestnika obozu prywatnym samochodem do lekarza, do/ze szpitala,
ambulatorium. Rodzice podpisując regulamin wyrażają na to zgodę.
IV.
Odwiedziny.
1.
Rodzice/prawny opiekunowie mają prawo zabrania swojego dziecka poza teren bazy na określony czas uzgodniony z komendantem obozu/podobozu i wychowawcą. Potwierdzeniem jest podpis rodzica/prawnego opiekuna w książce komendanta. Rodzic dodatkowo wypełnia oświadczenia. Jeżeli któreś z rodziców utraciło prawa rodzicielskie, prosimy o zaznaczenie
w karcie kwalifikacyjnej. Dziecko wtedy nie zostanie wydane.
2.
Jeżeli w odwiedziny do dziecka przyjadą osoby nie będące rodzicami/prawnymi opiekunami, to wyjście poza stanicę będzie możliwe tylko po wcześniejszym wypełnieniu przez rodziców zgody na zabranie dziecka ze wskazaniem konkretnej
osoby oraz kontakt telefoniczny rodzica z komendantem obozu. Inaczej dziecko nie zostanie wydane, nawet starszemu rodzeństwu, ciociom, dziadkom itp.
3.
Odwiedziny rodziców/prawnych opiekunów ustala się w terminie 8 lipca, 22 lipca.
II.

Program pobytu
Szczegółowy program do wglądu od dnia rozpoczęcia obozu. Może on ulec modyfikacji w zależności od warunków atmosferycznych lub propozycji
zmian wprowadzonych przez wychowawców.
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Fabułą obozu będzie oparta o zabawę w Indian. Codziennie będą odbywały się związane z tym zajęcia, gry, działania w terenie, budowanie szałasów, wędrówki i obrzędowe ogniska tematyczne.
Planuje się elementy metody i metodyk harcerskich, ogniska, piesze wędrówki, gry, zawody sportowe, turnieje, spotkania ze strażakami, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, plażowanie, rajd, uczestnictwo w grze miejskiej w I turnusie, wycieczkę.

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki

Sposób przygotowania

Gotowane na miejscu przez kucharki

Rodzaj posiłków

Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Zgodnie z jadłospisem uwzględniającym indywidualne potrzeby żywieniowe dziecka zaznaczone w karcie kwalifikacyjnej.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakujemy rzeczy w duży plecak
Mały plecaczek na wędrówki,
Buty na wędrówki trekkingowe za kostkę, adidasy, trampki,
klapki pod prysznic, sandały, gumowce
Kurtka nieprzemakalna,
Czapka z daszkiem,
Koszulki, bluzki, bluzy, sweter
Piżama
2-3 pary długich spodni, krótkie spodenki, kąpielówki
Zmiany bielizny i skarpet,
Przybory do mycia, ręczniki, mydło, żel pod prysznic,
szampon, szczotka do zębów, pasta, krem do twarzy,
Środek na komary i kleszcze,

•
•
•

Szare mydło lub płyn/proszek do prania,
Przybory do szycia, guziki,
Przybory do pisania, notatnik, długopis, znaczki pocztowe,
śpiewnik
• Latarka z zapasem baterii,
• Strój Indianina
Nie zabieramy:
• Telefonów komórkowych, tabletów, mp3oraz innych urządzeń elektronicznych. Jeżeli dziecko będzie je posiadać,
to na własną odpowiedzialność.
• Rzeczy drogich, ważnych ze względów sentymentalnych
• Noży, niebezpiecznych narzędzi

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn nieleżących po stronie organizatora (np. brak całości wpłaty, niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, podpisanego regulaminu, choroba uczestnika, inne przypadki losowe) organizator dokonuje zwrotu wpłaty bez zadatku. Wszelkie kwestie losowe, sporne będą rozstrzygane indywidualnie przez Komendę Hufca.

Dodatkowe informacje
Podczas obozu w Drężnie
niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu 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 formy HALiZ.)
Informujemy, że podczas trwania
obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych:
uczestniczenia w mszach świętych i innych praktykach religijnych jeżeli się odbywają na terenie Drężna. Msza święta niedzielna odbywa
się w soboty po południu.
Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich
dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane 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 życia uczestnika.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku

miejscowość, data

podpisy osoby/osób reprezentujących
organizatora formy HALiZ
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