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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Harcerska Akcja Zimowa Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” 
Typ formy 

HALiZ 
Zimowisko 

Adres formy HALiZ Schronisko Młodzieżowe „Małgosia” Łazy 41, 32-048 Jerzmanowice, woj. małopolskie 

Czas trwania formy HALiZ 11-19 lutego 2017 r. 

Dane organizatora Komenda Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” 

Data i godzina wyjazdu 

11 lutego 2017, godz. 7:00 

11 lutego 2017, godz. 6:00 (osoby 

wskazane) 

Miejsce wyjazdu Stacja PKP Pruszków 

Data i godzina powrotu 19 lutego 2017, godz. 17:00 Miejsce powrotu Stacja PKP Pruszków 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy HALiZ 

Tel. 503-851284 Komendant Zimowiska hm. Krzysztof Żuławnik 

Tel. 501-689-639 Zastępca Komendanta pwd. Lucyna Chodyna 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)  

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:    hm. Krzysztof Żuławnik   

Kwatermistrz:    pwd. Lucyna Chodyna    

 

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają 

odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym, w pokojach 4, 5, 10, 14 osobowych. Łazienki oddzielne, wspólne dla kilku pokoi. W większości 

pokoi łózka piętrowe. Konieczność zabrania ze sobą śpiworów oraz prześcieradeł.  

Ramowy program pobytu 

Według planów pracy – harcerskiego i zuchowego. 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania 

Śniadania, kolacje oraz podwieczorki przygotowywane we własnym zakresie. 

Obiady przygotowywane przez Schronisko Młodzieżowe „Małgosia” 

Konieczność zabrania menażek, sztućców oraz kubeczków przez uczestników zimowiska 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

1. Pełne umundurowanie polowe i galowe 

2. Kurtka szczepu, zimowe harcerskie nakrycie głowy 

3. Dres 

4. Ciepłe koszule lub bluzy (2 sztuki) 

5. Bluzki, koszulki  

6. Kurtka zimowa  

7. Zmiana bielizny (także ciepłej) 

8. Buty zimowe (najlepiej 2 pary) 

9. Ciepły sweter (bluza) 

10. Obuwie sportowe 

11. Skarpety ciepłe 

12. Długie spodnie (min. 2 pary) 

13. Czapka, szalik, rękawiczki (po 2 kompl.) 
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14. Menażka, niezbędnik, kubek 

15. Plecak duży i chlebak / mały plecak podręczny 

16. Przybory do mycia, ręcznik 

17. Przybory do szycia, pisania 

18. Przybory do pastowania obuwia (harcerze) 

19. Latarka 

20. Legitymacja szkolna 

Nie zabieramy reklamówek, przedmiotów szklanych. 
Obowiązuje zakaz zabierania: telefonów komórkowych, gier, tabletów, odtwarzaczy muzyki ani innej elektroniki.  
Pieniądze (dotyczy głównie zuchów) można oddać kadrze przy autokarze w drobnych nominałach w torebce strunowej podpisanej. 
Leki, które dzieci zażywają na stałe lub doraźnie również oddajemy przy autokarze, podpisane, wraz z instrukcją podawania. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Rezygnacja może nastąpić tylko wypadku  sytuacji losowych w tym choroby. Zadatek 150 zł nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja jest uzasad-

niona przypadkiem losowym pozostała kwota zostanie zwrócona, po odliczeniu poniesionych kosztów.  

Dodatkowe informacje 

Podczas Zimowiska 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 podczas trwania Zimowiska uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych:  

Możliwość uczestnictwa we Mszy Św. w Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego w Łazach (niedziela godzina 9:00) – 200 metrów od Schroniska. 

 

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 wyma-

gała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

 

Komenda Hufca ZHP Pruszków Chorągwi Stołecznej ZHP w Warszawie 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. 


