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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz Szczepu Pikującego Orła 
Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

Adres formy HALiZ Lubiaszów, gmina Sulejów 

Czas trwania formy HALiZ 2-22.07.2017 

Dane organizatora ZHP Chorągiew Kielecka, Hufiec Kielce Południe, Szczep Pikującego Orła 

Data i godzina wyjazdu 2.07.2017 8:00 Miejsce wyjazdu Parking przy ul. Ściegiennego  

Data i godzina 

powrotu 

Obóz 22.07.2017 16:00  

Miejsce powrotu 

Szkoła Podstawowa nr 33 im. I.J. Paderewskiego 

Kolonia 14.07.2017 17:00 Parking przy ul. Ściegiennego 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy HALiZ 
Komendant obozu: 888-829-808 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy) Polisa zostanie zakupiona po kwalifikacji uczestników 

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:    phm. Sebastian Kucharz   

Kwatermistrz:       

 

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

odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Baza obozu Szczepu Pikującego Orła znajduje się w na działce leśnej położonej w Lubiaszowie, gmina Sulejów. Baza posiada przyłącze do wodo-

ciągu, kanalizacji oraz sieci elektrycznej. Uczestnicy obozów zakwaterowani są w namiotach typu „dziesiątka”. Śpią na łóżkach polowych typu 

„kanadyjka” lub robionych na miejscu pryczach. Każdy uczestnik ma do dyspozycji dodatkowo materac oraz koc, namioty posiadają półki na 

ubrania oraz przybory codziennego użytku. W miarę potrzeb i możliwości w namiotach rozkładane są podłogi. Baza posiada stołówkę mogącą 

pomieścić na jedną turę posiłku 40 osób, a także własne zaplecze kuchenne zatwierdzane przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Piotrko-

wie. Do dyspozycji uczestników są również prysznice oraz umywalki. 

Ramowy program pobytu 

Celem obozu jest podsumowanie rocznej pracy drużyn Szczepu Pikującego Orła. Chcemy aby obóz umożliwił uczestnikom integrację podczas 
przeżywania harcerskiej przygody, zrozumienia idei braterstwa, rozwoju osobistego, poznawania przyrody oraz miejsc turystycznych. Kolejnym 
celem obozu jest zapoznanie harcerzy z zasadami bezpiecznego obozowania w lesie, elementami ekologii, poszerzenie wiedzy z zakresu technik 
harcerskich. Zamierzamy osiągnąć te cele poprzez przygotowanie kompleksowych, zgodnych z wiekiem oraz zainteresowaniami uczestników 
programów podobozów nad których merytoryką oraz jakością będzie czuwał programowiec obozu. Jako organizatorzy przygotujemy również 
kilka wydarzeń centralnych, tak aby uczestnicy mieli możliwość współpracy z innymi. Podczas obozu odbędzie się ognisko (wszyscy uczestnicy), 
impreza na orientacje - zajęcia dla metodyki harcerskiej (dla harcerzy w wieku 10-12 lat), nocna impreza na orientacje - zajęcia dla metodyki 
starszoharcerskiej (dla harcerzy w wieku 13-15 lat), olimpiada (dla harcerzy i zuchów osobna), zwiady terenowe (dla harcerzy 10-18). Po 
zakończeniu obozu uczestnik będzie znał specyfikę środowiska w którym działa na co dzień, rozumiał ideę harcerstwa, będzie znal zasady 
bezpiecznego obozowania w lesie, znał podstawową wiedzę z zakresu technik harcerskich.  

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
3 (śniadanie, obiad, kolacja) 

Sposób przygotowania Posiłki przygotowane w kuchni przez personel kuchenny. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

• Pełne umundurowanie 

• Odzież  

• Menażka, niezbędnik 

• Rzeczy do higieny osobistej 

• Niezbędne leki 
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Koszt Obozu 

1. Zimowisko 1050 zł (tysiąc pięćdziesiąt złotych) 

2. Kolonia 930 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) 

3. FAKTURA ZA UDZIAŁ DZIECKA W OBOZIE WYSTAWIANA JEST 

TYLKO NA DANE OSOBY LUB FIRMY WPŁACAJĄCEJ. MOŻNA JĄ 

ODEBRAĆ NA DYŻURZE SKARBNIKA HUFCA KIELCE – POŁUDNIE 

W KOLEJNYM MIESIĄCU PO DOKONANIU WPŁATY. (Informacja 

o dyżurach na stronie hufca - www.kielcepoludnie.zhp.pl) 

4. Harmonogram wpłat: 

5. Wpłaty za udział dziecka w zimowisku prosimy kierować na 

konto Hufca ZHP Kielce-Południe Kredyt Bank S.A. 73 1500 

1458 1214 5004  4775 0000. Nie ma możliwości wpłat go-

tówką. 

 

6. W przypadku dotrzymania terminu wpłaty I oraz II raty kosz 

obozu/kolonii zostaje pomniejszy o 100zł  

(całkowity koszt obozu = 950 zł, kolonii = 830 zł).

 
 

 
Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

1. Z udziału dziecka w Obozie rodzic może zrezygnować w każdej chwili.  

2. Podstawą do przyjęcia rezygnacji przed Obozem jest przesłanie pisma z rezygnacją wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku 

do siedziby Hufca ZHP Kielce – Południe (ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce), jeśli nie została oddana. Organizator przyjmuje rezygnację z 

dniem otrzymania pisma.  

3. Podstawą do przyjęcia rezygnacji udziału dziecka w Obozu  w trakcie jego trwania, jest przedłożenie pisma z rezygnacją Komendantowi 

Obozu z podaniem dnia i godziny odebrania dziecka z Obozu.  

4. Dziecko z Obozu może odebrać tylko i wyłącznie prawny opiekun dziecka lub osoba wskazana przez niego na karcie kwalifikacyjnej.  

5. W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu po 31 maja 2017 r. organizator zwraca 70% wpłaty za Obóz.  

6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Obozu zwrotowi podlega jedynie niewykorzystana stawka żywieniowa (15 zł na dzień).  

7. W przypadku wydalenia uczestnika z Zimowiska Organizator nie zwraca wpłaty za udział dziecka w Zimowiska.  

8. Podania o zwrot należy składać do dnia 31 czerwca 2017 r. 

Dodatkowe informacje 

1. Odbieranie dziecka z Obozu przez osoby trzecie (dotyczy wcześniejszych wyjazdów dzieci): 

Podczas Obozu uczestnicy mogą być zabierani z miejsca obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Pań-

stwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie przekazanie Komendan-

towi obozu w dniu wyjazdu upoważnienia o następującej treści:  

 

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) legitymujący się dowodem osobistym numer (seria i numer dowodu osobistego 

rodzica/opiekuna) wyrażam zgodę na odebranie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) z obozu SPO w Lubiaszowie przez  

Pana/Panią (imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującą/ego się dowodem osobistym numer (seria i numer dowodu osobistego osoby 

upoważnionej). 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna” 

2. Nagłe wypadki: 

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. 

 

3. Wyposażenie uczestnika Obozu. 

a. Dokładna lista niezbędnego wyposażenia zostanie przekazana wraz z komunikatem wakacyjnym nr 2. 

b. Sprzęt elektroniczny (laptopy, tablety, odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3 i MP4, przenośne komunikatory itp.) są zbędne dla uczestników 

obozu. Za kradzież i uszkodzenie sprzętu Organizator nie odpowiada.  

c. Telefony komórkowe: Organizator nie ma w obowiązku zapewniać uczestnikom zasilania 220V w celu doładowania telefonów komórko-

wych. Za kradzież i uszkodzenie telefonów komórkowych uczestników Organizator nie odpowiada. Telefony komórkowe uczestników będą 

zbierane i przechowywane w kadrówce i wydawane uczestnikom w godzinach ciszy poobiedniej. 

d. W przypadku zażywania leków przez uczestnika obozu należy, oprócz podania informacji w karcie kwalifikacyjnej, dostarczyć kadrze  

obozu instrukcję dawkowania leków, zgodę na podawanie leków przez wychowawców obozu oraz same lekarstwa z podaniem imienia i na-

zwiska dziecka. 

 

4. Kontakt z dzieckiem na obozie. 

Z uwagi na brak możliwości ładowania telefonów dla uczestników zimowiska możliwy będzie kontakt z dzieckiem za pośrednictwem kadry wy-

chowawczej. Numery kontaktowe do opiekunów wychowawców podane zostaną na spotkaniu z rodzicami, dostępne będą także na stronie  

internetowej Szczepu Pikującego Orła. 

 

5. Przetwarzanie danych osobowych 

Komenda Hufca ZHP Kielce – Południe Chorągwi Kieleckiej ZHP jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w kar-

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

konania 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. 

Termin wpłaty 

I rata 

04.05.2017 

II rata 

29.05.2017 

Obóz 300 zł 750 zł 

Kolonia 300 zł 630 zł 


