Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1

Warunki uczestnictwa
Typ formy
HALiZ

Obóz harcerski pod namiotami

Nazwa formy HALiZ

Obóz stały

84-105 Ostrowo ul. Grzybowa 13, woj. pomorskie

Adres formy HALiZ

Czas trwania formy HALiZ
09 lipca do 19 lipca 2018r.
Liczba noclegów
10
Dane organizatora(nazwa handlowa, forma ZHP Chorągiew Wielkopolska
prawna i adres organizatora, a także ich
Kościan
numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej)
Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe)

Komenda Hufca Kościan ul Bernardyńska 2, 64-000

Kontakt do kierownika formy HALiZ (nu- hm. Jolanta Kasprzak, tel. 602 489 410, e-mail koscian@zhp.wlkp.pl
mer telefonu i adres e-mail)
Data i godzina wyjazdu
Data i godzina powrotu
Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter
środka transportu, a także informacje
dotyczące przejazdów, w szczególności
czas i miejsce wyjazdów oraz postojów

09 lipca 2018r. godz.7.00
09 lipca 2018r. godz. 7.30

Miejsce wyjazdu

Kościan, Zajazd " U Dudziarza"
Czempiń, przy Szkole Podstawowej

19 lipca 2018r. godz.19.30
19 lipca 2018r. godz. 20.00

Miejsce powrotu

Czempiń, przy Szkole Podstawowej
Kościan, Zajazd "U Dudziarza"

Autokar turystyczny, toaleta, klimatyzacja

Ubezpieczenie
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej
Umowa ubezpieczenia nr………………………………………………………………………………, z dnia …………………………………………….
* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW
Umowa ubezpieczenia nr …nowe ubezpieczenie od czerwca 2018r.…………………………………………………………………...………, z dnia ………….………………

Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Komendant: hm. Jolanta Kasprzak
Kwatermistrz: pwd. Mirosława Mueller
Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy - drużynowi Związku Harcerstwa Polskiego

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Obozowisko położone jest w pięknym lesie sosnowym, wysokopiennym, o podłożu trawiastym, około 1,5 km od morza, z dala od
obiektów uciążliwych dla otoczenia.
Teren obozu jest zelektryfikowany, posiada własne ujęcie wody pitnej, jest ogrodzony i bezpieczny dla uczestników obozu. W
pobliżu obozu znajdują się takie miejscowości jak: Ostrowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Rozewie, a w dalszej odległości Puck,
Władysławowo, Jurata, Jastarnia, Hel, Łeba czy Trójmiasto.
Uczestnicy obozu i kolonii zuchowej będą zakwaterowani w namiotach 10 osobowych po 6 osób w każdym (zuchy) i po 8 osób
(harcerze). Namioty są wyposażone w podłogi, niezbędne półki na przybory toaletowe i odzież, z wydzielonym miejscem na
torby podróżne i plecaki.
Na terenie obozu będą rozstawione namioty dla kadry pedagogicznej, gospodarczej, funkcyjnej, a także stołówka, świetlica,
namiot sanitarny.
Zaplecze sanitarne to toalety, typu latryny, umywalki i prysznice z bieżącą ciepłą i zimną wodą, oraz namiot sanitarny z ciepłą
wodą.
Budynki gospodarcze to kuchnia wyposażona w lodówkę, patelnię elektryczną, kuchenkę na butlę gazową,
szafki kuchenne, stoły, ciepła i zimna wodę, magazyny na żywność.
Obóz jest oświetlony, posiada tablicę z informacjami typu: regulaminy, jadłospisy, jest brama wjazdowa i budka
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wartownicza. Ponadto przy obozowisku znajduje się polana z boiskiem do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i
ręczną, do innych zabaw i gier ruchowych oraz ogniska. Oprócz gier świetlicowych do dyspozycji jest stół pingpongowy i gra „piłkarzyki”.

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. Uczestnicy poprzez swoich przedstawicieli w radzie obozu
będą mieli możliwość czynnego i aktywnego uczestnictwa w życiu obozu, kształtowania postaw sprzyjających samorządności
oraz wpływania na program obozu.
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, 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, wycieczki
do Trójmiasta i na Hel, plażowanie i kąpiel, zawody sportowe.
Kierunki pracy programowej pozwolą na wszechstronny wypoczynek uczestników.
 wychowanie patriotyczne (pamiętanie o rocznicach ważnych wydarzeń w historii Polski, poszukiwanie miejsc Pamięci
Narodowej, 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 zrealizowanie większości zadań na kolejny stopień oraz zdobycie szeregu nowych sprawności, 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 - poprzez codzienne podsumowanie dnia obozowego, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa,
 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 ( zwiedzanie miasteczek i ich zabytków, poznawanie historii okolicy,
spotkania przy ognisku z ciekawymi ludźmi, 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 i obozu, dbałość o własny sprzęt jak również sprzęt harcerski, konserwacja i naprawa, samoobsługa w zakresie
prac porządkowych i gospodarczych, poszanowanie pracy innych - odwoływanie się do Prawa Harcerskiego, niesienie pomocy ludziom potrzebującym,
 realizacja zadań wychowania ekologicznego (zorganizowanie patroli ekologicznych - sporządzenie mapy zagrożeń w okolicy obozowania, zbieranie śmieci i odpadów w worki, segregacja śmieci, używanie detergentów nieszkodliwych dla środowiska, ulegających biodegradacji, nauka współżycia z przyrodą, jej obserwacja, nauka rozróżniania roślin i drzew, wykonywanie doświadczeń umożliwiających poznanie tajników rozkładu różnych odpadów, obserwacja życia w morzu i na jego brzegach, obserwacja życia na poboczach różnych dróg - droga leśna, polna, szosa, pogadanki, spotkania z ludźmi związanymi z
ochroną środowiska, realizacja zadań programu „WODA JEST ŻYCIEM”
 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, organizacja ścieżki zdrowia, organizacja nauki pływania, szerokie popularyzowanie
różnorodnych form turystycznych: zwiady, patrole, zwiedzanie okolicy obozu i najbliższych miejscowości, zdobywanie
sprawności z zakresu wychowania fizycznego, organizacja turnieju sportowego
 wyrobienie samodzielności i odpowiedzialności (codzienna toaleta poranna i wieczorna, umiejętność prawidłowego ubrania się, pełnienie wart dziennych i nocnych w obozie, 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.
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Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowane w kuchni obozowej przez personel kuchenny

Rodzaj posiłków

śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika












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









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

NIE ZABIERAĆ: kosztowności, zapałek, drogich aparatów
fotograficznych, itp.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie organizator zwróci wniesioną odpłatność, umniejszoną o poniesione koszty
(koszty przejazdu, ubezpieczenia, zakupionego sprzętu wyposażenia indywidualnego).
W przypadkach losowych, uniemożliwiających uczestnictwo w obozie nastąpi zwrot całkowity odpłatności.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie, w czasie jego trwania organizator nie będzie zwracał kosztów.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać w Komendzie Hufca ZHP Kościan tel. 602 489 410 sprawę prowadzi hm. Jolanta Kasprzak.
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 oraz warty dzienne.
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 obozu 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,

Strona 3 z 4

Warunki uczestnictwa

a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa
dziecka.
Komenda Hufca ZHP Kościan wyraża przekonanie, że pobyt dziecka Państwa na obozie 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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