Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Zlot Związku Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018

Typ formy
HALiZ

Obóz stały pod namiotami
w formie zlotu harcerskiego

Miasteczko Zlotowe ZHP
Wyspa Sobieszewska
80-680 GDAŃSK
m. Gdańsk
woj. pomorskie
tel. centrali zlotowej: +48 727-507-175

Adres formy HALiZ

6 sierpnia – 16 sierpnia 2018 roku
10
ZHP Chorągiew Wielkopolska ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Zarejestrowana w KRS 0000266321
Tel: 61 8524874; 61 6390398, biuro@zhp.wlkp.pl

Czas trwania formy HALiZ
Liczba noclegów
Dane organizatora (nazwa handlowa,
forma prawna i adres organizatora, a także
ich numery telefonów lub adresy poczty
elektronicznej)

x
x
x

Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe)

Kontakt do kierownika formy
(numer telefonu i adres e-mail)

HALiZ

hm. Maciej Siwiak tel. 507839501, e-mail: maciej.siwiak@zhp.net.pl

Data i godzina wyjazdu

06/08/2018 2:45

Miejsce wyjazdu

Parking pod Biedronką na rondzie Starołęka

Data i godzina powrotu

17/08/2018 około 0:00 lub
1:00

Miejsce powrotu

Parking pod Biedronką na rondzie Starołęka

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter
środka transportu, a także informacje
dotyczące przejazdów, w szczególności
czas i miejsce wyjazdów oraz postojów

Podróż potrwa około 6 godzin. Transport uczestników zostanie zlecony firmie transportowej, która
zrealizuje zadanie używając autobusów posiadających odpowiednie badania techniczne.

Ubezpieczenie
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej
Umowa ubezpieczenia nr 02568457, z dnia 15.09.2017
* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW
Umowa ubezpieczenia nr 03254784, z dnia 15.05.2018
Komendant:
Kwatermistrz:
Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifikacji)

hm. Maciej Siwiak
phm. Michał Posłuszny

Skarbnik: hm. Krystian Kędziora
Zastępca Komendanta Gniazda: phm. Anita Walachowska
Członkini Komendy odpowiedzialna za program: phm. Joanna Walachowska
Członkini Komendy odpowiedzialna za biuro: hm. Marta Mróz
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które
posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Obóz zostanie zorganizowany na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku woj. pomorskim około 1000 m od morza. Wyspa Sobieszewska otoczona jest wodami Zatoki Gdańskiej, od południa Martwą Wisłą, od wschodu Przekopem
Wisły a od zachodu Śmiałą Wisłą. Południe wyspy jest równinne i bezleśne. Północ porasta Las Mierzei z wydmami w pasie nadmorskim. Na terenie Wyspy panuje łagodny mikroklimat.
Obóz zostanie przygotowany w oparciu o namioty typu 10-tka wojskowa (namioty wieloosobowe od 3 do 8 osób),
na łóżkach polowych (tzw. kanadyjkach) lub namioty typu iglo. Na ternie obozu zostanie postawiony namiot typu
„gwiazda” służący, jako stołówka. Posiłki będę przygotowywane przez harcerzy samodzielnie z zakupionych
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wcześniej półproduktów w marketach postawionych na terenie zlotu. Na ternie zlotu zostaną postawione sanitariaty. Na Zlocie nie ma oświetlenia w namiotach. Dzieci nie maja dostępu do prądu.

Program pobytu
Obóz realizowany będzie metodą harcerską. Uczestnicy podzieleni zostaną na drużyny, a te na zastępy. Praca w
małych grupach pozwoli na rozbudzenie aktywności uczestników i ich samorealizację. Projekt przewiduje wykorzystanie w programie technik harcerskich i różnorodnych form pracy harcerskiej. Pozwala to na stworzenie warunków
do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pionierki i obozownictwa, służb wartowniczych, pierwszej pomocy
przedmedycznej, piosenki i pląsów, gier i zabaw, które wpływają na wzrost samodzielności i umiejętności działania
w grupie. Projekt przewiduje elementy wychowania patriotycznego, ekologicznego oraz turystyki i krajoznawstwa,
sportu i rekreacji, w tym wycieczki piesze, warsztat plastyczny i artystyczny.
Kierunki pracy programowej pozwolą na wszechstronny wypoczynek uczestników.
 wychowanie patriotyczne (upamiętanie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, prowadzenie zwiadów tematycznych, zwracanie uwagi na poszanowanie symboli narodowych i organizacyjnych),
 podnoszenie umiejętności (promowanie idei wolontariatu, podnoszenie kwalifikacji w zakresie realizacji zadań zespołowych - pobyt na obozie pozwala na większa integracja spowodowana wspólną realizacją zadań,
wspólnym zamieszkiwaniem, pokonywaniem trudności życia obozowego, przy realizacji programu podział zadań
pomiędzy uczestników w szczególności wykorzystanie wolontariuszy posiadających doświadczenie, wyrabianie
umiejętności życia w zespole.
 realizacja zadań z zakresu wychowania duchowego (uwrażliwienie na istnienie świata wartości ponadczasowych, kształtowanie wrażliwości ducha, poszanowanie poglądów innych uczestników, znalezienie czasu na zastanowienie się nad sobą i własnym postępowaniem, uczenie się pozytywnego słuchania innych, systematyczne
wypełnianie swoich obowiązków, opieranie się na Dekalogu i Prawie Harcerskim w codziennym życiu, dążenie
do uczciwości, prawdomówności i szczerości)
 realizacja zadań z zakresu wychowania kulturalnego (rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażliwości
estetycznej, zwiedzanie zabytków, poznawanie historii okolicy, zwracanie uwagi na wygląd zewnętrzny, czystość i zachowanie, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad prawidłowego zachowania się przy stole, w towarzystwie
itp., nauka piosenek i pląsów,
 realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (nauka umiejętności życia w grupie – wspólnego realizowania zadań i podejmowania decyzji, rozwijanie świadomości osobistych celów i wartości, jakie młodzież stosuje w swoim życiu, przygotowanie do świadomego zmieniania swojego życia poprzez wykształcenie umiejętności pomagających funkcjonować w grupie społecznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje życie; wskazanie poprzez zespołowe działanie w grupie rówieśniczej wolnej od uzależnień możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
 realizowanie zadań wychowania gospodarczego (gospodarowanie czasem własnym i innych, gospodarowanie
środkami własnymi, dbałość o własny sprzęt jak również sprzęt harcerski, samoobsługa w zakresie prac porządkowych i gospodarczych, poszanowanie pracy innych - odwoływanie się do Prawa Harcerskiego, niesienie pomocy ludziom potrzebującym,
 realizacja zadań wychowania ekologicznego (zbieranie śmieci i odpadów w worki, segregacja śmieci, nauka
współżycia z przyrodą, jej obserwacja, obserwacja życia w morzu i na jego brzegach.
 stworzenie warunków do właściwego wypoczynku i rozwoju tężyzny fizycznej dzieci i młodzieży (codzienna gimnastyka poranna - może być prowadzona w formie zabaw ruchowych lub pląsów, organizacja gier i zabaw sportowych, przestrzeganie reguł ramowego rozkładu dnia, szerokie popularyzowanie różnorodnych form
turystycznych: zwiady, patrole, zwiedzanie okolicy obozu i najbliższych miejscowości,
 wyrobienie samodzielności i odpowiedzialności (codzienna toaleta poranna i wieczorna, umiejętność prawidłowego ubrania się, wykonywanie prac pomocniczych w kuchni, zdobycie nowych umiejętności, utrzymanie
odzieży w należytej czystości – pranie,
Szczegółowe zajęcia w poszczególnych dniach obozu (uwzględniając odpowiedni dobór zajęć z proponowanych bloków programowych - warsztaty, szkolenia, zajęcia rekreacyjne) z rozbiciem na zajęcia przedpołudniowe, popołudniowe i wieczorne opracowane zostaną przez wychowawców w dziennikach zajęć z uwzględnieniem wieku, potrzeb i zainteresowań uczestników.

Strona 2 z 4

Warunki uczestnictwa

Stanica

F

D

B

Gniazdo

Białostockie
Dolnośląskie
WarmińskoMazurskie
Ziemi Lubuskiej

Kieleckie
Krakowskie
Podkarpackie
Opolskie

Stołeczne
Łódzkie
Mazowieckie
Śląskie 2

Data

A

C

E

Śląskie 1

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Gdańskie
KujawskoPomorskie
Lubelskie

Gra na 100-lecie
7 sierpnia
wtorek
D2

otwarcie
Zlotu

8 sierpnia
środa
D3

program
modułowy

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

9 sierpnia
czwartek
D4

program
modułowy

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

10 sierpnia
piątek
D5

program
modułowy

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

11 sierpnia
sobota
D6

Dzień
Regionów

12 sierpnia
niedziela
D7

program
modułowy

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

KALEJDOSKOP

13 sierpnia
poniedziałek
D8

program
modułowy

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

NATURA

14 sierpnia
wtorek
D9

program
modułowy

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

SŁUŻBA

pogram
modułowy
/ zakończenie
Zlotu

NATURA

KALEJDOSKOP

CYWILIZACJA

ROZWÓJ

DZIEDZICTWO

ZRÓDŁO

15 sierpnia
środa
D10

Ceremonia Otwarcia
godz. 14:00

Dzień Regionów

Ceremonia zamknięcia
godz. 20:00

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

3 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiadokolacja)

Sposób przygotowania

Uczestnicy w 40-osobowych drużynach z półproduktów, przy użyciu sprzętu kuchennego dostarczonego przez organizatorów, przygotowywać będą śniadania i obiado-kolacje. W trakcie zajęć programowych spożywać będą drugie
śniadanie.

Rodzaj posiłków

Pozyskane półprodukty będą wykorzystywane do przygotowywania posiłków według specjalnie przygotowanych katalogów kucharskich pozwalających przygotować i skomponować posiłki na każdy dzień. Zewnętrzny partner będzie
odpowiedzialny za organizację dostaw produktów, w taki sposób, by odpowiadały one wysokim wymaganiom jakościowym.
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika












Wszystkie rzeczy spakowane w plecak lub torbę
turystyczną (nie zabierać walizek)
Mundur harcerski (wersja letnia)
Chlebak ( woreczki śniadaniowe)
Aktualna legitymacja szkolna
Przybory do mycia: mydło w pudełku lub płynie,
pasta i szczoteczka do zębów, plastikowy kubek,
dwa ręczniki frotte (jeden kąpielowy)
Grzebień, lusterko, gumki do włosów
Bielizna osobista - wg potrzeb,
Ciepły dres lub sweter,
Długie spodnie, krótkie spodenki,
Strój kąpielowy
Klapki plażowe










Ciepła piżama,
Śpiwór,
Dwie pary obuwia (np.: adidasy, + trampki, pionierki, tenisówki, sandały),
Okrycie przeciwdeszczowe - kangurek, kurtka
Kalosze,
Latarka elektryczna + kpl. zapasowych baterii,
Przybory do pisania - papeteria, kartki pocztowe,
znaczki, notatnik, długopis,
Czapka lub chustka na głowę

NIE ZABIERAĆ: kosztowności, zapałek, drogich aparatów fotograficznych, radioodbiorników, magnetofonów, telefonów (nie będzie gdzie ładować)

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie zostaną naliczone koszty, które poniósł organizator.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa:
- na 45 dni przed rozpoczęciem obozu – 20% z całości ustalonej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej,
- na 30 dni przed rozpoczęciem obozu – 30% z całości ustalonej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej,
- na 15 dni przed rozpoczęciem obozu – 40% z całości ustalonej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej,
- w dniu rozpoczęcia – 50% z całości ustalonej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej,
- w trakcie trwania Zlotu – zwrot części poniesionych kosztów nastąpi według poniższego wzoru
ZWROT= osobodzień x ilość dni pozostałych do zakończenia x 40%
Gdzie osobodzień to kwota dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej: ilość dni trwania Zlotu

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać w Komendzie Chorągwi pod numerem 61 8524874; 61 6390398 lub pod adresem mailowym: biurozlotu@zhp.wlkp.pl
Zwracamy uwagę, że zgodnie z wieloletnią tradycją harcerstwa, a także realizowanym w ZHP systemem wychowawczym - uczestnik obozu podczas jego trwania pełnić będzie służby i dyżury kuchenne, polegające na pracach porządkowych w stołówce, myciu naczyń, obieraniu ziemniaków.
Jeżeli dziecko musi pobierać dodatkowe lekarstwa zapisane przez lekarza, prosimy o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia oraz dostarczenie leków w dniu wyjazdu.
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.
Informujemy, że podczas trwania zlotu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: udział w niedzielnej mszy św.
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 Poznań Nowe Miasto wyraża przekonanie, że pobyt dziecka Państwa na kolonii przebiegnie ku pełnemu zadowoleniu stron i
przyczyni się do dalszego usamodzielnienia, nabycia nowych doświadczeń i aktywnego wypoczynku.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku

miejscowość, data

podpisy osoby/osób reprezentujących
organizatora formy HALiZ
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