Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Obóz harcerski 45 PDH „Bór”

Typ formy
HALiZ

Adres obozu

Stanica Harcerska „Orle Gniazdo” w Imiołkach 62-265, Imiołki

Czas trwania obozu

1.07.2019 – 14.07.2019

Dane organizatora

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe - Miasto

Data i godzina wyjazdu

1.07.2019
(godzina
zostanie
podana po aktualizacji rozkładu
jazdy PKP)

Data i godzina powrotu

14.07.2019
(godzina
zostanie
podana po aktualizacji rozkładu
jazdy PKP)

Kontakt z organizatorem podczas
trwania obozu

Komendant: pwd. Kornelia Sydor 783 473 960

Obóz stały

Miejsce wyjazdu

Dworzec Główny PKP

Miejsce powrotu

Dworzec Główny PKP

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

Kadra obozu

Harcerze: pwd. Sylwia Burdziuk 734 460 289
Harcerze Starsi: pwd. Jakub Frontczak 535 275 219
Wędrownicy: pwd. Jan Kolanowski 608 150 274

Warunki socjalne podczas obozu
Harcerze śpią w 6 osobowych namiotach, w których budują własne prycze, każdy dostaje od bazy materac oraz koc. Na terenie stanicy znajdują
się: pawilon kuchenny, pawilon sanitarny i umywalnie dla dziewcząt i chłopców z ciepłą wodą i natryskami, oraz stołówko - świetlica

Ramowy program pobytu
1.07.2019
Wyjazd z Poznania (Na zbiórkę ubieramy umundurowanie polowe letnie -spódnica/spodenki, koszulka drużyny, getry, buty regulaminowe.
Uwaga, pierwszym posiłkiem będzie obiad, warto zabrać ze sobą małe drugie śniadanie), rozbijanie namiotów i budowa podobozu
2.07.2019 – 06.07.2019
Zajęcia programowe
07.07.2019
Dzień odwiedzin - w godzinach 10-18. Na teren podobozu rodziny będą mogły wejść tylko w trakcie ciszy poobiedniej, z uwagi na uczestników,
do których rodzina nie przyjedzie.
8.07.2019 – 13.07.2019
Zajęcia programowe
14.07.2019
Powrót do Poznania
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Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja

Sposób przygotowania

Baza zapewnia wyżywienie

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
• pełne
umundurowanie:
koszula
mundurowa,
spódnica/spodenki harcerskie, pas harcerski, koszulka
drużyny (warto mieć co najmniej dwie sztuki), spodnie
„oliwki”,
getry, rogatywka/beret, buty za kostkę,
ewentualnie spodnie moro i kurtka drużyny (sajgonka) o ile
dostępny odpowiedni rozmiar.
• Sprzęt i ekwipunek turystyczny: śpiwór, przybory do mycia,
latarka (wraz z bateriami na zmianę), kubek,
sztućce/niezbędnik, menażka, przybory do szycia, pisania i
czyszczenia butów, indywidualna apteczka, środek na
komary, telefon komórkowy, ładowarka, karty prób na
stopnie (nie za-

bieramy żadnych urządzeń elektronicznych jak mp3, tablety,
konsole przenośne)
• ubrania: obuwie sportowe, letnie (klapki, sandały), strój
kąpielowy, okrycie przeciwdeszczowe, odzież sportowa,
koszulki, spodnie cywilne, czapka lub chusta na głowę,
ewentualnie kalosze
• ROWER – OBOWIAZKOWO! Będzie niezbędny podczas drogi
ze stacji PKP Lednogóra na miejsce obozu, podczas powrotu,
jak i podczas zaplanowanej wycieczki. Jeżeli jakiś rodzić
posiada samochód dostawczy, w którym zmieściłyby się
plecaki uczestników i chciałby nam pomóc rozwiązać tę
kwestię logistyki to prosimy o kontakt.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Zrezygnować z uczestnictwa w obozie można nieprzekraczalnie do 10 czerwca- następuje wtedy zwrot całej wpłaconej kwoty za obóz.
Rezygnacja z uczestnictwa w obozie zgłoszona po 10 czerwca, ale przed rozpoczęciem obozu wiąże się z tym, że kadra obozu decyduje, czy
nastąpi pełny zwrot pieniędzy, czy częściowy. W przypadku odbioru dziecka z obozu, na własne bądź dziecka życzenie, zwrot jakichkolwiek
kosztów jest niemożliwy.

Dodatkowe informacje
Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu 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 wypoczynku.
Podczas obozu może zdarzyć się sytuacja, że w ramach realizowanego programu obozowego harcerzom zostanie odebrany na 24/48h telefon
komórkowy/ewentualnie pozostały sprzęt elektroniczny. W takich przypadku kontakt z dzieckiem możliwy będzie za pośrednictwem kadry
obozu. Wypełniając kartę kwalifikacyjną wyrażacie Państwo zgodę na tak przeprowadzony program obozu.
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.

Wpłaty i oddanie kart obozowych.
Harcerz wpisany jest na listę uczestników dopiero, kiedy oddana zostanie karta obozowa oraz dokonana zostanie pełna wpłata na obóz.
Nieprzekraczalnym terminem oddania kart jest 27 maja oraz dokonania pełnej wpłaty jest 3 czerwca (w tym dniu wpłata musi być na koncie).
Koszt obozu wynosi 700 zł
Wpłaty można dokonać na konto:
ZHP Hufiec Poznań - Nowe Miasto Konto:
BZ WBK III o/Poznań, 31 1090 1476 0000 0001 2299 0593
Tytuł: składka na obóz/45pdh/imię i nazwisko dziecka
Jeśli potrzebna będzie faktura za przelew to proszę nadać następujący tytuł przelewu: wpłata na obóz/45pdh/imię i nazwisko dziecka
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