Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Obóz 94 Drużyny Harcerek Leśne Oko

Typ formy HALiZ obóz stały pod namiotami

Dane organizatora)

Chorągiew Dolnośląska ZHP, Hufiec Powiatu Trzebnickiego, 5 SH Gniazdo, 94 DH Leśne Oko

Adres formy HALiZ

Baza Obozowa Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego, Lgiń 99C, 67-400 Wschowa

Czas trwania

10 – 20 lipca 2021 r.

Data i godzina wyjazdu

10 lipca godz. 9.00

Miejsce
wyjazdu Dworzec PKP Oborniki Śląskie

Data i godzina powrotu

20 lipca godz. 17.00

Miejsce
powrotu Dworzec PKP Oborniki Śląskie

Kontakt do kierownika formy HALiZ

Hm. Paulina Walczak tel. +48 501 785 798, @: paulina.walczak@zhp.net.pl
Pwd. Monika Magdalena Kaczała tel. +48 609 078 735
Pwd. Paweł Kaczała tel. +48 781 361 007
Hanna Tracz tel. +48 501 158 956

Kontakt z kadrą podczas formy

Kadra wychowawcza obozu dostępna jest pod wskazanymi wyżej numerami telefonów poza godzinami
zajęć programowych (preferowany kontakt w porach posiłków). Komendant obozu dostępny w sprawach
pilnych przez całą dobę.
W związku z ograniczeniami w zasięgu sieci komórkowych, w razie braku możliwości kontaktu telefonicznego, w sprawach pilnych prosimy o wiadomość SMS.

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

Polisa zostanie podana przed rozpoczęciem formy wypoczynku.

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Baza Obozowa wyposażona jest w węzeł sanitarny z dostępem do ciepłej bieżącej wody. Prysznice znajdują się w nowowyremontowanym budynku osobne dla dziewcząt osobne dla chłopców. Toalety przenośne typu TOI-TOI lub drewniane z dostępem do umywalek i mydła.
Nocleg odbywa się w namiotach wojskowych po 4-6 osób (zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi) na łóżkach polowych typu
kanadyjka. W każdym namiocie dostępna jest też półka do przechowywania rzeczy, podest na plecaki oraz buty. Każdy uczestnik otrzymuje koc.
Należy posiadać własny śpiwór oraz poduszkę.
Kuchnia zapewnia cztery posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz kolację), do każdego posiłku herbata/sok oraz stały
dostęp do wody pitnej. Ze względów epidemiologicznych korzystamy z naczyń jednorazowych.
Na bazie zapewniona jest opieka medyczna – pielęgniarka.
Kąpiele w jeziorze odbywają się pod okiem wykwalifikowanego ratownika wodnego na strzeżonym kąpielisku.

Koszt obozu, terminarz wpłat
Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi w terminie: 10.07.2021 – 20.07.2021: 900 PLN
Odpłatności można dokonywać w ratach:
Zaliczka – do 15 maja 2021 – 250 PLN (zaliczka zwracana jest tylko w przypadku odwołania formy przez organizatora)
Pozostała część – do 30 czerwca 2021 - 650 PLN
Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego, nr rachunku bankowego 33 1750 0012 0000 0000 4102 5271,
tytuł wpłaty: DSCZ HAL 2021 imię i nazwisko dziecka. Istnieje możliwość rozliczenia części płatności bonem turystycznym.
Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
 zakwaterowanie w warunkach obozowych,
 wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
 opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);
 koszty przejazdu tam i z powrotem autokarem/busem,
 ubezpieczenie od NNW,
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 atrakcyjny program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym,
 upominek w postaci bluzy i znaczka do munduru
 wycieczkę autokarową z wizytą w teatrze (jeśli obowiązujące obostrzenia pozwolą)

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
Ponieważ obozujemy na świeżym powietrzu proszę nastawić się raczej że będzie zimniej niż cieplej. Pogoda w lipcu bywa zmienna, czasem
upalna, a czasem zimna i mokra. Warto wziąć to pod uwagę podczas pakowania. Poniższy spis przeliczony na turnus harcerski – 2 tygodnie.

































Śpiwór, ew. mała poduszka
Sztućce oraz kubek (nie używamy menażek, organizator obozu zapewnia naczynia jednorazowe do posiłków)
Bidon
Ręcznik kąpielowy oraz mniejszy ręcznik do rąk
Szczoteczka do zębów, pasta, mydło, szampon
Olejek do opalania (mocny)
3 MASECZKI OSŁANIAJĄCE USTA I NOS
Inne środki higieniczne wedle uznania
Bielizna osobista (10 par majtek, 10 par skarpet)
Zestaw koszulek (min. 7)
Dwie pary długich spodni
Krótkie spodenki lub spódnice
Ciepła bluza, sweter lub polar
Nieprzemakalna kurtka
Strój kąpielowy
Strój do spania – najlepiej cieplejszy (długie spodnie, koszulka, bluza)
Wygodne buty turystyczne (również do lasu)
Lekkie buty sportowe
Sandały
Klapki pod prysznic
Mundur (koszula, spódnica, pas, getry, wywijki, chusta, pierścień, pagony)
Koszulka drużyny
Polar szczepu
Czapka z daszkiem, kapelusz lub chustka na głowę
Latarka + dodatkowe baterie
WAŻNE: aktualna i podbita legitymacja
Kieszonkowe
Leki przyjmowane stale wraz z instrukcją ich przyjmowania
Karimata (dwie na zastęp)
Mały plecak na wyjścia
Opcjonalnie odsypany do małego pojemnika proszek do prania lub mały płyn do prania (lepiej pierze w chłodnej lub letniej wodzie)
Wyposażenie Osobiste Harcerza np.: zapałki zabezpieczone przed wilgocią, igła i nici, agrafki (bardzo przydatne), zapasowe guziki mundurowe, 2-5 m linki lub sznurka, 2-3 długopisy, ołówek, notatnik, scyzoryk lub mały nóż, kompas lub busola (opcjonalnie)

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

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

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Uczestnicy obozu pomagają w drobnych pracach w ramach odbywania służby. Posiłki przygotowywane są w wydzielonej kuchni, w której
zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w idealnym stanie
higieniczno-sanitarnym pomimo polowych warunków. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z
obowiązującymi przepisami.

Rodzaj posiłków

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)
1. Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).
2. Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp. Owoce, warzywa.
3. Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, kompot, woda
4. Urozmaicony jadłospis
5. Posiłki dostosowane są do osób, które stosują specjalistyczne diety ze względu na alergie pokarmowe lub
nietolerancje składników.
6. Istnieje możliwość korzystania z posiłków wegetariańskich.
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest w formie pisemnej rezygnacji dostarczonej organizatorowi lub jego przedstawicielom w osobach wymienionej w warunkach uczestnictwa kadry obozu.
W przypadku rezygnacji po wpłacie zadatku ulega on przepadkowi na rzecz kosztów organizacyjnych.
W przypadku częściowej rezygnacji z uczestnictwa w obozie po rozpoczęciu turnusu (skróceniu pobytu) zwrotowi podlega wyłącznie stawka
żywieniowa w kwocie 15 zł za każdy dzień nieobecności uczestnika na bazie w stosunku do czasu trwania obozu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po terminie wpłat pełnej kwoty kosztu uczestnictwa (tj. w terminie późniejszym niż 30 czerwca
2021), a przed rozpoczęciem turnusu, zwrotowi podlega odpowiednio kwota 250 zł.
W przypadku odwołania formy przez organizatora z przyczyn obostrzeń epidemiologicznych zwracana jest całość wpłaconej dotąd kwoty.

Dodatkowe informacje
Podczas Obozu 94 DH Leśne Oko
niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu bazy obozowej 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.
Obóz jest przedsięwzięciem wspólnym i wszyscy członkowie drużyny są tak samo odpowiedzialni za jego powodzenie i dobrą atmosferę. Na
obozie nie ma podziału na „korzystających z wypoczynku” i „organizujących wypoczynek”, choć oczywiście obowiązki instruktorów, wychowawców wypoczynku oraz personelu gospodarczego są większe.
Uczestnicy obozu – harcerze – sami rozstawiają dla siebie namioty (typu duża 10), budują urządzenia namiotowe, uczestniczą w budowie wspólnie wykorzystywanych urządzeń obozowych (świetlice, elementy wystroju obozu itp.). Przy końcu obozu całe wyposażenie jest wspólnymi siłami
demontowane, a namioty zwijane. Prace te są wykonywane z wykorzystaniem narzędzi takich jak piła, młotek, toporek, szpadel itp. Uczestnicy
są szkoleni i wykorzystują umiejętności cięcia, rąbania, wbijania i wyciągania gwoździ, kopania, wiązania prostych węzłów. Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy, niemniej możliwe są urazy związane z korzystaniem z narzędzi i wykonywaniem wymienionych prac. Wszystkie powyższe działania są elementami harcerskiego procesu wychowania.
Harcerze pełnią, wg. ustalonego grafiku, służby obozowe: kuchenną, wartowniczą (dozór terenu obozu w dzień i w nocy).
Harcerze są podzieleni na zastępy, które są najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi na obozie. Zastęp jest zakwaterowany w jednym namiocie, większość zadań programowych, czynności organizacyjnych i porządkowych oraz służb jest wykonywana zastępem. Zastępem dowodzi
zastępowy.
Specyfika pracy harcerskiej polega na tym, że niejednokrotnie zastępy lub inne zespoły uczestników wykonują zadania na terenie obozu lub
poza nim, w okolicy obozu, pod kierownictwem wyłącznie małoletniego zastępowego lub innego bardziej doświadczonego harcerza, bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników przez cały czas i organizują zajęcia
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ale znaczna część aktywności harcerskiej jest realizowana przez uczestników samodzielnie, bez bezpośredniej obecności instruktorów.
Harcerze nie zabierają telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na obóz. Ze względów wychowawczych niekorzystne jest, gdy
dziecko z każdym najdrobniejszym kłopotem telefonuje do rodziców. Harcerstwo kształtuje samodzielność, która między innymi ma się przejawiać w rozwiązywaniu swoich problemów bez ciągłego wsparcia z zewnątrz. Telefon drużynowego bądź innego członka kadry będzie włączony w
określonych godzinach. Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.
Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je drużynowemu w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o
sposobie dawkowania.
Informujemy, że podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych kościoła rzymskokatolickiego, tj. w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, organizowanych na terenie obozu (tzw. msza polowa) lub
w najbliższej parafii. Zastrzegamy jednak, że może dojść do sytuacji, że warunki pogodowe uniemożliwią organizację mszy polowej bądź wyprawę do kościoła.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ
REGULAMINY DO WGLĄDU RODZICÓW DOSTĘPNE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ DRUŻYNY. UCZESTNICY ZOSTANĄ ZAPOZNANI Z NIMI PIERWSZEGO DNIA OBOZU.
DOKUMENT SPORZĄDZONO W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH. JEDNĄ KOPIĘ, PODPISANĄ PRZEZ OBOJGA RODZICÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ DO ORGANIZATORA WRAZ Z WYPEŁNIONĄ KARTĄ KWALIFIKACYJNĄ.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku

Oborniki Śląskie, 22.04.2021
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podpisy osoby/osób reprezentujących
organizatora formy HALiZ

