Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Zimowisko Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec”

Dane organizatora)
Adres formy HALiZ
Czas trwania
Data i godzina wyjazdu
Data i godzina powrotu
Kontakt do kierownika formy HALiZ

Kontakt z kadrą podczas formy

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

Typ formy HALiZ zimowisko

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, Szczep 62 MDHiZ „Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Schronisko Młodzieżowe „Małgosia”, Łazy 41, 32-048 Jerzmanowice, woj. Małopolskie
Od 08-02-2020 do 16-02-2020
08-02-2020
Miejsce Pruszków, ul. Andrzeja 1
godzina 7:00
wyjazdu
16-02-2020
Miejsce Pruszków, ul. Andrzeja 1
godzina 15:00
powrotu
Lucyna Chodyna, tel. 501-689-639, lucyna.chodyna@zhp.net.pl
Oliwia Jeżowska 500332588
Dominika Wróbel 606295633
Barbara Nagraba 601883739
Mateusz Giza 781542384
Kontakt z kadrą w godzinach 14:30 – 16:00
PZU polisa nr 1044679913

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Zakwaterowanie harcerzy i zuchów w Schronisku Młodzieżowym w pokojach 4, 5, 6, 10 osobowych. Łazienki z prysznicami, WC. Łóżka piętrowe,
własne śpiwory.

Koszt obozu, terminarz wpłat
Całkowity koszt pobytu uczestnika wypoczynku wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych 0/100)
Odpłatności można dokonywać w ratach
I rata 200 zł (zaliczka bezzwrotna) do 15 grudnia 2019
Pozostała kwota – 600 zł w maksimum 3 dowolnych ratach do 20 stycznia 2020
Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Pruszków nr rachunku bankowego 77 1140 1010 0000 2412 8400 1011
tytuł wpłaty: DSCZ zimowisko, imię i nazwisko uczestnika, drużyna
Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
• zakwaterowanie w warunkach schroniska młodzieżowego,
• wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
• opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika medycznego),
• koszty przejazdu tam i z powrotem,
• ubezpieczenie od NNW,
• program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym,
• dwie wycieczki autokarowe, jedna piesza

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
- Duży plecak turystyczny do zapakowania ekwipunku
- Mały plecak lub chlebak– na drogę oraz do pakowania rzeczy na wycieczki / wędrówki
- Śpiwór, prześcieradło, opcjonalnie poduszka
- Menażka, niezbędnik, kubek, bidon
- Dokumenty: legitymacja
- INFORMACJA OD LEKARZA O PRZYJMOWANYCH LEKACH, leki podpisane, opisane, z dawkowaniem
- Pieniądze - kieszonkowe, w tym drobne na drogę na ew. toaletę
- ręcznik i przybory toaletowe, klapki prysznicowe
- przybory do szycia, pisania, pastowania obuwia
- latarka
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- zalecane: śpiewnik harcerski, gitara, poradnik harcerski itp.
- koperty i znaczki (najlepiej priorytetowe)
- Pełne umundurowanie polowe – w tym kurtka szczepu i harcerskie nakrycia głowy – rogatywka i czapka polarowa + komin
- 2 koszulki szczepu
- buty zimowe (najlepiej dwie pary)
- obuwie sportowe
- długie spodnie (minimum dwie pary) - można zabrać narciarskie do zabaw na śniegu
- czapka, szalik, rękawiczki (najlepiej dwa komplety)
- ciepły sweter / bluza, ciepłe skarpety
- dres
- coś ciepłego do spania
- bielizna i odzież na zmianę

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowywane są przez pracowników kuchni w schronisku młodzieżowym.
Uczestnicy zimowiska pomagają w drobnych pracach, w ramach odbywania służby.

Rodzaj posiłków

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)
1. Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).
2. Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, nabiał, dżem itp.
3. Witaminy – owoce i warzywa.
4. Do picia – herbata, kakao, jogurty itp.
5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane.
6. Urozmaicony jadłospis

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie HALiZ, jest uprawniony do częściowego zwrotu wniesionej odpłatności. Z
wniesionej odpłatności organizator formy HALiZ potrąca poniesione już koszty, np. koszt wykupionych przejazdów uczestnika/biletów, zakupionych
materiałów programowo-organizacyjnych, 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.
Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze wskazaniem rachunku
bankowego, na który ma być dokonany przelew. Jeśli odpłatność za udział w HALiZ została w całości lub części wniesiona przez pracodawcę
rodzica/opiekuna uczestnika, zwrotu dokonuje się w pierwszej kolejności na rachunek pracodawcy, do wysokości jego wpłaty, zaś ew. pozostałą
część zwrotu przekazuje się na rachunek wskazany we wniosku.

Dodatkowe informacje
•

Podczas wypoczynku niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu
zimowiska
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 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.

•

Podczas zimowiska uczestników obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

•

Sprzęt typu aparaty fotograficzne, są zabierane zimowisko na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.

•

Podczas zimowiska nie będzie możliwości rozmów telefonicznych z dziećmi, natomiast kadra będzie dostępna w godz. 14:30 - 16:00
Dzieci do rodziców będą pisały listy i kartki. Odwiedziny: brak
Adres do korespondencji:
Zimowisko Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec"
Schronisko Młodzieżowe „Małgosia”
32-048 Jerzmanowice
Łazy 41
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•

Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je kadrze zimowiska w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną
informacją od lekarza o sposobie dawkowania.

•

Informujemy, że podczas trwania zimowiska postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych kościoła rzymskokatolickiego, tj. w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, organizowanych w najbliższym kościele w miejscowości Łazy. W dniu
powrotu z zimowiska (niedziela 16 lutego) nie będzie możliwości uczestniczenia w Mszy Św.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ
I.
REGULAMIN UCZESTNIKA
A. Uczestnik obozu ma prawo:
korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania,
zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane,
do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.
B. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:
bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas obozu regulaminom uczestnika, transportu, poruszania się po drogach, oraz ochrony
przeciwpożarowej.
podporządkowania się instruktorom i wychowawcom,
przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, wyznaczonych służbach, życiu swojego obozu,
szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Komenda obozu nie bierze odpowiedzialności
za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika),
utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach ogólnodostępnych (latrynach, stołówkach itp.),
kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
C. Uczestnikom obozów zabrania się:
posiadania i palenia papierosów,
posiadania i picia napojów alkoholowych,
posiadania i brania środków odurzających,
posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników,
samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od zespołu,
samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru
opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora,
D. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu:
upomnienie uczestnika w obecności grupy,
nagana z ostrzeżeniem,
usunięcie z obozu.
Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie się
od grupy, nie poinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu nawet na najmniejszy dystans będzie bardzo surowo karane - usunięciem z obozu.
E. Komendant nie przewiduje żadnych zwrotów finansowych w przypadku uczestnika, który został usunięty z obozu w wyniku złamania regulaminu
i w konsekwencji dyscyplinarnego usunięcia z obozu.
F. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie:
pochwała uczestnika w obecności grupy
pochwała w rozkazie dziennym
pochwała w rozkazie zamykającym obóz
list pochwalny do rodziców/szkoły
II. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta obozu.
2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący
wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z
instruktorów/wychowawców!
3. Kolumna porusza się według następujących zasad:
Zorganizowana grupa
prowadzona przez kierownika.
Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób idących w
kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca
poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być
mniejsze niż 100 m.
Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej drogi) musi świecić latarką o barwie
koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu.
W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę pieszych
zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe
latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.
W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.
W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a tworzące je
osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się
kolumny jest zabronione.
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7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w
miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
8. Nie wolno:
odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,
maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,
prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie:
10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.
III. REGULAMIN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
· Zabronione jest chodzenie z otwartym ogniem po ośrodku, posługiwanie się nim w pokojach (palenie świeczek, lamp naftowych itp.).
· Zabronione jest rozpalanie ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.
· Ogniska wolno palić tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.
· Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki i wysypać piaskiem.
· Po zakończeniu ogniska żar należy zalać wodą i przysypać ziemią.
· Zabronione jest zaśmiecanie terenu, z razie zauważenia śmieci zagrażających bezpieczeństwu las i żyjących w nim zwierząt należy powiadomić
leśniczego.
· W wypadku zauważenia pożaru należy zachować spokój i natychmiast powiadomić kadrę zimowiska.
IV. REGULAMIN TRANSPORTU
1. Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka
transportu zażyły Aviomarin. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu;
2. Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący
dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;
3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;
4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę
z kadry odpowiedzialną za przejazd;
5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;
6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;
7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.
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