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Warunki uczestnictwa 
 

 

Nazwa formy HALiZ Harcerska Akcja Zimowa 2019 „Odyseja kosmiczna” Typ formy HALiZ Zimowisko 
 

Dane organizatora) 

Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej 

ul. Kościuszki 38 

42-300 Myszków 

 

Adres formy HALiZ 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu  

Siedlec, ul. Szkolna 8 

42-253 Janów 

 

Czas trwania  13 – 19 stycznia 2020 r.  

Data i godzina wyjazdu 
13 stycznia 2020 r. 

godz. 9.00 

Miejsce 

wyjazdu 

Dworzec PKS w Myszkowie  

Data i godzina powrotu 
19 stycznia 2020 r. 

godz. 14.00 

Miejsce 

powrotu 

Dworzec PKS w Myszkowie  

Kontakt do kierownika formy HALiZ  
phm. Mateusz Dudek 

Mateusz.dudek@zhp.ne.pl 

tel. 792 011 474 

 

Kontakt z kadrą podczas formy  
Jak wyżej.  

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW 
PZU S.A. w Warszawie, polisa nr 1034145963  

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Nocleg w pokojach wieloosobowych.  
Dostęp do łazienek z prysznicami. 
Posiłki spożywane w stołówce. 

Koszt obozu, terminarz wpłat 

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi 470 zł  (czterysta  siedemdziesiąt złotych).

Odpłatności można dokonywać  w ratach: 

I rata – 17 grudnia 2019 r. – 100 zł (sto złotych) - zaliczka bezzwrotna 

II rata – 5 stycznia 2020 r. – 370 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych) 

 

Wpłat można dokonywać wyłącznie  na rachunek bankowy  Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej o numerze: 

 

03 8279 0000 0100 2453 2001 0001 

 

Tytuł wpłaty:  HAZ 2020, imię i nazwisko dziecka  

 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

• zakwaterowanie w budynku, 

• wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 

• opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców); 

• koszty przejazdu do i z miejsca zakwaterowania, 

• ubezpieczenie NNW, 

• jedna całodniowa wycieczka autokarowa, 

• program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

• Kompletny mundur (w przypadku braku munduru 

czarną koszulkę i czarne spodnie – w zamian za mun-

dur) 

• Śpiwór, poduszka lub poszewka na poduszkę (duża), 
ewentualnie prześcieradło 

• Czapka, szalik, rękawiczki 

• Plecak (worek) podręczny na wycieczki, zajęcia pro-
gramowe 

• Ciepła kurtka 

• Odzież (oprócz standardowych koszulek, bielizny, spode-

nek itp., prosimy o zapakowanie ciepłych ubrań (bluza 

z długim rękawem, polar, min. 2 pary długich spodni), 

w tym ubrań do zajęć terenowych (tzn. takich, które 

mogą ulec zniszczeniu) 
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• Pidżama lub inna odzież do spania (najlepiej dres) 

• Obuwie: klapki (pod prysznic), buty do chodzenia w bu-

dynku (trampki, adidasy itp.), buty trekkingowe (lub inne 

dobre do wędrówek i spacerów, koniecznie ocieplane) 

• Ręcznik mały i duży 

• Przybory toaletowe 

• Latarka 

• Przybory do pisania (notatnik, długopis, śpiewnik, porad-

nik harcerski) 

• Legitymacja szkolna, karta NFZ/książeczka zdrowia 

• Leki, jeśli dziecko zażywa je regularnie (prosimy o wpi-

sanie w jakich dawkach i kiedy dokładnie dziecko po-

winno je  przyjmować oraz o oddanie ich wychowawcom 

przed odjazdem) 

• Kieszonkowe – na okazjonalne zakupy 

• Przybory kuchenne: menażka, niezbędnik lub sztućce; 

kubek (najlepiej ze sztucznego tworzywa odpornego na 

stłuczenie) 

• INNE: igła i nic, podręczna apteczka (plaster, bandaż 

itp.), zapasowe sznurowadła. 

 

 

UWAGA! 

Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności  

za przedmioty materialne (wartościowe), takie jak te-

lefon, tablet, aparat fotograficzny, pieniądze itp. 

 

Posiłki 

Liczba posiłków 

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

Sposób przygotowania Posiłki przygotowywane będą przez kadrę zimowiska przy pomocy uczestników zimowiska.  

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. 
3. Witaminy – owoce i warzywa. 
4. Do picia – herbata, kakao, jogurty itp. 
5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane. 
6. Urozmaicony jadłospis 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

 

1. Uczestnik, który z ważnych powodów nie może wziąć udziału w formie wypoczynku , jest uprawniony do wystąpienia o zwrot wniesionej 

wpłaty, z której organizator potrąca faktycznie poniesione koszty (np. już poniesione koszty przejazdu uczestnika, pobytu, ubezpieczenia 

itp.).  

2. Zaliczka nie podlega zwrotowi.  

3. Uczestnik może otrzymać zwrot tylko do wysokości kwoty wpłaconej przez siebie na rachunek bankowy organizatora po uprzednim 

potrąceniu w/w kosztów.  

4. Jeśli zależność lub jej część została przekazana przez pracodawcę rodzica lub opiekuna uczestnika, zwrot pieniędzy wg ustalonych wyżej 

zasad następuje na rachunek bankowy tego pracodawcy. 

Dodatkowe informacje 

Podczas  Harcerskiej Akcji Zimowej „Odyseja kosmiczna”  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  zimowiska  wy-

łącznie 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. 

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA 
 

1. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu 

ppoż., regulaminów wewnętrznych ośrodka itp.) oraz do poleceń kadry wychowawczej, instruktorów oraz komendanta zimowiska. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest także do przestrzegania Prawa Harcerskiego oraz do postępowania zgodnie z postawą harcerską pod rygorem 

usunięcia z zimowiska. 
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3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 . 

4. Bezwzględnie zakazane jest: 

• Niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

• Samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy. 

• Używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne. 

• Spanie poza swoim pokojem. 

5. Uczestnik ma obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach programowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie pozwala mu na to stan zdrowia 

– wówczas po konsultacji z kadrą i opieką medyczną przebywa w swoim pokoju. 

6. W pokojach obowiązuje porządek i czystość, za którą w pierwszej kolejności odpowiada zastępowy, a następnie cały zastęp. W przestrzeni 

wspólnej ośrodka (korytarz, stołówka, łazienki) obowiązuje czystość, za którą odpowiada zastęp służbowy. 

7. Uczestnik, pragnąc uzyskać od kogoś z kadry informacje itp., zobowiązany jest do zameldowania się. 

8. Sprzęt programowy i przedmioty nie będące własnością uczestników znajdują się w kadrówce. Wstęp do kadrówki mają jedynie członkowie 

kadry. 

9. Organizator zimowiska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp3, telefony komórkowe, aparaty i inne rzeczy warto-

ściowe), który uczestnik zabierze ze sobą na wypoczynek. 

10. Każde wykroczenie przeciw zasadom tego oraz któregokolwiek z regulaminów szczegółowych będzie skutkowało ukaraniem uczestnika zimo-

wiska upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych – wydaleniem z zimowiska na koszt rodziców/opiekunów. 

 

REGULAMIN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra zimowiska oraz wszyscy uczestnicy zimowiska. 

2. Każdy uczestnik powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożar i jeżeli 

zauważy pożar lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, powinien natychmiast zawiadomić o tym instruktora. 

3. Każdy uczestnik powinien znać drogę i sposób ewakuacji w wypadku zaistnienia pożaru. Komendant zobowiązany jest podać powyższe do 

wiadomości wszystkich uczestników zimowiska. 

4. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu oraz bez-

zwłocznie zawiadomić Straż Pożarną. 

5. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu 

akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia 

6. Szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej na terenie placówki wypoczynku określone są w regulaminie ochrony p/poż. Ośrodka Wypoczyn-

kowego ,,Na Kamieńcu”, stanowiącym osobny dokument. 

Ustalenia porządkowe 

Na zimowisku zabrania się: 

7. Chodzenia z otwartym ogniem na terenie ośrodka i posługiwania się nim (pochodnie, świece, 

lampy naftowe) w pokojach uczestników i innych pomieszczeniach. 

8. Zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp. 

9. Przenoszenia i przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych i żrących. 

10. Samowolnego Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału fachowca. 

11. Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione. 

12. Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry. 

 

REGULAMIN PERSONELU KUCHENNEGO 
1.  Personel kuchenny i zastęp służbowy zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

a.    służbę w kuchni pełnią tylko osoby zdrowe (personel kuchenny musi posiadać aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych), 

b.    z pracy w zastępie służbowym wyklucza się chorych na biegunkę, zakatarzonych, z ropniami i skaleczeniami na rękach itp., 

c.    instruktor służbowy lub inna osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez komendanta obozu jest obowiązana poinstruować członków zastępu 

służbowego o podstawowych zasadach sanitarnych i zasadach bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych w ramach służby kuchennej.  

2.  Personel kuchenny i zastęp służbowy: 

- dbają o czystość rąk; myją je wodą z mydłem przed przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu oraz po każdej przerwie w pracy bądź 

też po zmianie rodzaju czynności (np. po rąbaniu drewna a przed obieraniem warzyw), przy czym wskazane jest wydzielenie części zastępu 

służbowego „brudnej” - np. rąbanie drewna, palenie w piecach - oraz części „czystej” mającej bezpośredni kontakt z przygotowaniem posiłków, 

- wykonują pracę w odzieży ochronnej (biały fartuch przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków, kolorowy, jasny przy wykonywaniu innych 

czynności, włosy przykryte chusteczką, siatką), 

- przechowują w magazynie odzież ochronną w miejscu do tego celu przeznaczonym, oddzielnie od odzieży osobistej, 

- w odzieży ochronnej nie wykonuje czynności nie związanych z pracą w kuchni (odzież ochronną należy zdjąć przed pójściem do latryny). 

 

REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO 
Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor (zastępowy) służbowy. 

Do obowiązków instruktora (zastępowego) należy: 

• pilnowanie porządku i czystości na terenie ośrodka - wydawanie uczestnikom poleceń w 

sprawie porządkowania jego części wspólnej, 

• czuwanie nad przebiegiem służby w ciągu dnia i punktualne wywiązywanie się przez zastęp 

służbowy z jego obowiązków, 

• sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków. 

Do obowiązków zastępu służbowego należy: 

• pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego - w tym drobna 

służba kuchenna (nakrywanie do stołu i porządkowanie jadalni po posiłku). 

• porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach użytkowanych przez 

wszystkich uczestników zimowiska (np. korytarz, stołówka, sanitariaty). 
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REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK 
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta obozu.  

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący 

wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z 

instruktorów/wychowawców!  

3. Kolumna porusza się według następujących zasad: 

Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika. 

Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób idących w 

kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca 

poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być 

mniejsze niż 100 m. 

Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej drogi) musi świecić latarką o barwie 

koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu. 

W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę pieszych 

zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe 

latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m. 

W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE. 

 

W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a tworzące je 

osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się 

kolumny jest zabronione. 

7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w 

miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.  

8. Nie wolno:  

- odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,  

- maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,  

- prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. 

9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie:  

- 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),  

- 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji. 

 

REGULAMIN TRANSPORTU 
1.    Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka 

transportu zażyły Aviomarin. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu; 

2.   Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący 

dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym; 

3.   Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca; 

4.   W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę 

z kadry odpowiedzialną za przejazd; 

5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd; 

6.   W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę; 

7.   Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieszy

