Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa w zimowisku - Zakopane 2017
Nazwa formy HALiZ

Typ formy
HALiZ

ZIMOWISKO

ZIMOWISKO

DOM WCZASOWY U KUSPRA
Stachowice 7A
34-500 ZAKOPANE

Adres formy wypoczynku
Czas trwania formy wypoczynku

29.01.2017 - 06.02.2017

Dane organizatora

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP

Data i godzina wyjazdu

29.01.2017 godz. 06:00

Data i godzina powrotu

06.02.2017 około godz. 22:00
(rodzice otrzymają smsa gdy dzieci
wyjadą z Zakopanego)

Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy wypoczynku

komendant obozu: hm. Mariola Klapczyńska – 504 - 225 - 804 (na ten numer można dzwonić do dzieci)

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)
Komendant:
Kadra formy wypoczynku
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Miejsce wyjazdu:

BULWAR koło WILDOMU

Miejsce powrotu:

BULWAR koło WILDOMU

TAK

hm. Mariola Klapczyńska

- kurs kierowników placówek

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Nocleg w domu wczasowym "U Kuspra" (http://ukuspra.pl/). Pokoje maksymalnie 5 osobowe wyposażone są w łóżka, stoliki, krzesła, łazienki,
TV, balkon, czajnik.

Ramowy program pobytu
08:00 – 09:00 – pobudka, rozgrzewka, toaleta poranna
09:00 – 09:30 – śniadanie
09:30 – 13:30 – zajęcia programowe
13:30 – 14:30 – obiad
14:30 – 15:30 – cisza poobiednia
15:30 - 18:30 – zajęcia programowe
18:30 – 19:00 – kolacja
19:00 – 21:00 – zajęcia programowe
21:00 – 21:30 – toaleta wieczorna
21:30 – 22:00 – podsumowanie dnia
22:00 – 08:00 – cisza nocna
Przed południowe i po południowe zajęcia programowe to zajęcia na stokach narciarskich oraz wycieczki (min. wjazd na Gubałówkę, wycieczka
na basen). W dniu wycieczki ramowy plan dnia może ulec zmianie. Zajęcia wieczorne to zajęcia plastyczne, muzyczne, szaradziarskie
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Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowywane są przez personel kuchenny domu wczasowego w kuchni (zgodnej z wymogami sanepidu),
wydawane są w jadalni.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika












mundur (dotyczy harcerzy i zuchów)
kubek
termos
przybory toaletowe, ręczniki
wygodny strój sportowy
bielizna, skarpetki
coś ciepłego (sweter, polar itp. min. 3 sztuki)
długie spodnie min. 3 szt.
spodnie narciarskie
kurtka przeciwdeszczowa
buty nieprzemakalne - min. 2 pary











klapki pod prysznic
czapka, szalik, rękawiczki
kaski (zalecane własne z powodów higienicznych)
narty i obuwie (jeśli ktoś posiada własne)
strój kąpielowy/kąpielówki (przewidziana wizyta na
basenie)
mały plecak na wycieczki
latarka
krem z filtrem
leki (jeśli tak prosimy dołączyć informacje do karty
kwalifikacyjnej)

Warunki wpłat

_

Koszt uczestnictwa w zimowisku wynosi 1350 zł.
Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem w obie strony oraz na wycieczki, karnet na zjazdy w kwocie 100zł, opiekę
instruktora na stokach, opiekę przewodnika podczas wycieczek, wejścia na różne atrakcje przewidziane na wycieczkach (np. wjazd na Gubałówkę,
wejście na basen itp.), obiady podczas podróży 29.01.16 oraz 06.02.16.
Cena nie zawiera: wypożyczenia nart (wypożyczalnia obok domu wczasowego - koszt 20zł za dobę), karnetów na zjazdy powyżej kwoty 100zł.
Należności należy wpłacić na konto Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP nr 84 1090 1623 0000 0001 0458 5348
Wpłata całości kosztów jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca i należy ją uiścić najpóźniej do 05.01.2016r.
Do tego dnia trwają zapisy na zimowisko, ilość miejsc jest ograniczona i rekrutacja może zakończyć się wcześniej, jeśli zostaną zajęte wszystkie
miejsca.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Rezygnację z udziału dziecka w wypoczynku należy w każdym przypadku zgłosić organizatorowi przy czym warunkiem zwrotu wpłaconych
środków finansowych jest zgłoszenie pisemne - list polecony, email - ważna data wpływu pisma do biura Hufca ZHP.
1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wjazdu na turnus w okresie do 31 dni od planowanego terminu jego rozpoczęcia organizator nie potrąca
żadnych kosztów.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu na turnus w okresie od 30 do 21 dni od planowanego terminu rozpoczęcia organizator potrąca
10% planowanych kosztów.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu w okresie od 20 do 14 dni od planowanego terminu jego rozpoczęcia organizator potrąca 25 %
planowanych kosztów.
4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu w okresie od 13 do 7 dni od planowanego terminu jego rozpoczęcia organizator potrąca 50 %
planowanych kosztów.
5. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału dziecka w wypoczynku w dniu krótszym niż 7 dni od planowanego wyjazdu organizator zwraca
równowartość niewykorzystanych stawek żywieniowych.
6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wypoczynku w trakcie jego trwania (zabranie dziecka z obozu) nie zwraca się żadnych pieniędzy.
Zwrotu niewykorzystanych środków dokonuje się wyłącznie, na pisemnie złożony wniosek.

Dodatkowe informacje
Przed wyjazdem odbędzie się zebranie z rodzicami, na którym Kierownik wyjaśni wszystkie szczegóły związane z wyjazdem. Zebranie
odbędzie się w styczniu w Szkole Podstawowej nr 15. Dokładny termin zostanie podany zgłoszonym osobą.
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Podczas obozu zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu odbywania się zimowiska w Zakopanym 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.
Informujemy, że podczas trwania zimowiska w Zakopanym uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych tj. w Mszy
św. rzymsko-katolickiej.
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.
Komenda Hufca ZHP Gorzów Wlkp. Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Gorzowie Wlkp. 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.
Na zimowisku niedopuszczalne jest :

samodzielne oddalanie się od miejsca obozowania,

samodzielna kąpiel w jeziorze, morzu, basenie,

palenie papierosów, spożywanie alkoholu, przyjmowanie środków odurzających,

łamanie regulaminów obowiązujących na obozie.
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