Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Obóz Hufca ZHP Ruda Śląska

Adres formy HALiZ

Kuźnica Brzeźnicka

Czas trwania HALiZ

Typ formy HALiZ

Obóz

Turnus

Dane organizatora

Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej, 41-700 Ruda Śląska ul. Szczęść Boże 4

Miejsce i godzina wyjazdu

Informacja na stronie hufca oraz fb

Miejsce i godzina przyjazdu Informacja na stronie hufca oraz fb
Kontakt z organizatorem
podczas trwania HALiZ

Miejsce wyjazdu

Ruda Śląska

Miejsce przyjazdu Ruda Śląska

hm Marcin Różycki HR – Komendant 575 270 101

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NWW tak
Kadra formy HALiZ

Komendant hm Marcin Różycki
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej oraz Redy lub
osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

(wraz z określeniem kwalifikacji)

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
ośrodek harcerski,namioty, kempingi, toalety, prysznice, jadalnia

Ramowy program pobytu
Plan zajęć jak i ramowy program dnia będzie dostępny przez cały pobyt uczestnika (wywieszony na tablicy ogłoszeń)

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4

Sposób przygotowania

gotowane na miejscu przez kucharki

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
Ubrania w wystarczającej ilości i odpowiednie do pogody latarka
Przybory higieniczne
Buty zmienne
Ubranie do spania
Stopnie i sprawności harcerskie,, długopis, notatnik

szczegółowy wykaz dostępny u drużynowych lub w komendzie hufca

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Informacja u organizatora oraz drużynowego
Dodatkowe informacje
Wszystkie informacje uzyskują państwo u drużynowych drużyn do jakich należą państwa dzieci. W przypadku osoby
nie zrzeszonej wszystkie informacje konsultowane są z Komendą Hufca ZHP Ruda Śląska.
Podczas Obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów
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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: udział we Mszy Świętej .
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 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 Państwa dziecka.
Komenda Hufca ZHP Ruda Śląska Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach 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 wykonania 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.
REGULAMIN OBOZU HUFCA 2020
1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obozowych tj. regulaminu kąpieli, poruszania
się po drodze, transportu autokarem, zastępu służbowego, służby wartowniczej, zasad ppoż.
2. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych organizowanych przez kadrę
obozu.
3. Uczestnik ma prawo występowania z inicjatywą i współtworzenia programu zimowiska.
4. Uczestników obowiązuje grupowe chodzenie na posiłki z opiekunem.
5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00-7.00, z wyjątkiem zajęć planowych organizowanych przez kadrę obozową
w godzinach ciszy nocnej.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Zucha i Obietnicy Zuchowej/Prawa i Przyrzeczenia
Harcerskiego.
7. Samowolne wychodzenie poza teren obozowiska jest zabronione, z wyjątkiem wcześniejszego uzgodnienia tego
faktu z kadrą zimowiska.
8. Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do ustaleń obozowych.
9. Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie obozowe, a w przypadku zaistniałych szkód (spowodowanych umyślnie)
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
10. Uczestnika obowiązują ogólne przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie.
11. Uczestnikowi zabrania się narażać zdrowie i życie własne oraz innych uczestników obozu i kadry. Zabronione jest
chodzenie po drzewach, domkach czy innych niebezpiecznych miejscach oraz oddalanie się od grupy podczas
wycieczek.
12. Zabrania się opuszczania kempingów/namiotów po ciszy nocnej oraz przebywania w namiotach/kempingach i
uczestników obozu po ciszy nocnej.
13. Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, rzeczy pozostawione
podczas pobytu oraz w środkach transportu.
14.Posiadanie i korzystanie z telefonu na zimowisku jest zabronione.
15.O kontakcie dziecka rodzicem decyduje kadra zimowiska. W przypadkach nagłych rodzice kontaktują się z kadrą
telefonicznie.
15. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, wydalenie z obozu.
16. Zabrania się telefonowania do dzieci w trakcie ciszy nocnej.
W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu komendant obozu ma prawo do ukarania uczestnika, włącznie
z wydaleniem z obozu na koszt rodziców/opiekunów prawnych z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie
rodziców (opiekunów), szkoły oraz naliczeniem kosztów związanych z wydaleniem uczestnika.
Drodzy rodzice proszę pamiętać, że dzieci wyjeżdżają na zimowisko harcerskie na którym uczymy dzieci
odpowiedzialności i zaradności życiowej. Prosimy aby dzieci miały możliwość spakowania się samodzielnie
ewentualne pod nadzorem rodzica.
Ja………………………………………………… akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać przedmiotowy regulamin.

Podpis uczestnika obozu

Podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych
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