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Warunki uczestnictwa  

 

Nazwa formy HALiZ Obóz Szczepu im. R. Traugutta 
Typ formy 

HALiZ 
obóz 

 

Adres formy HALiZ 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie  

Czas trwania formy HALiZ 
Obóz 9-29.07.2018 r. 

Kolonia 9-22.07.2018 r. 

 

Liczba noclegów 
Obóz 20  

Kolonia 13 

 

Dane organizatora (nazwa handlowa, 

forma prawna i adres organizatora, a 

także ich numery telefonów lub adre-

sy poczty elektronicznej) 

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka ZHP,  

Hufiec Łódź-Polesie,  

Szczep im. R. Traugutta  

lodzpolesie@zhp.pl 

 

Dane uczestnika (imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, PESEL, dane kon-

taktowe) 

 

  

Kontakt do kierownika formy HALiZ 

(numer telefonu i adres e-mail) 

 phm. Jakub Dyktyński, tel: 513 181 876, e-mail: jakub.dyktynski@zhp.net.pl  

Data i godzina wyjazdu 

Obóz harcerski  

9.07.2018 r.  

Kolonia zuchowa  

9.07.2018 r.  

godz. 22:00 

Miejsce wyjazdu Parking w Manufakturze  

Data i godzina powrotu 

Obóz harcerski  

29.07.2018 r. 

Kolonia zuchowa 

22.07.2018 r.  

godz. 22:00 

Miejsce powrotu Parking w Manufakturze  

Rodzaj, klasa, kategoria lub charak-

ter środka transportu, a także in-

formacje dotyczące przejazdów, w 

szczególności czas i miejsce wyjaz-

dów oraz postojów 

Autokar  

Ubezpieczenie 
 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  

* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej 

Umowa ubezpieczenia nr 998-A-719280, z dnia 29.09.2017 r. 

* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW 

Umowa ubezpieczenia nr ……………………………………………………………………...………, z dnia ………….……………… 

 

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifika-

cji) 

Komendant:   phm. Jakub Dyktyński HO    

Kwatermistrz:  pwd. Weronika Sobańska HO   

 

Można wymienić całą kadrę (w przypadku, gdy już znany jest skład): 

 wychowawca : pwd. Weronika Skrzypek HR    

 wychowawca : pwd. Marek Kijewski HO    

 wychowawca : pwd. Grzegorz Janiczek   

 wychowawca : pwd. Jan Dyktyński 

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Nocleg odbywa się na bazie noclegowej „Harcerska Polana” Strużnicy w namiotach typu „10” oraz „NS”. Na miejscu znajdują się 

ujęcia z bieżąca i oczyszczoną wodą, a do dyspozycji uczestników dostępne są natryski z ciepłą wodą. Baza posiada dwie polowe 

stołówki oraz kuchnię, w której szykowane są dla uczestników 4 posiłki dziennie. 



Warunki uczestnictwa  
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Program pobytu 

W trakcie obozu przygotowany będzie program oparty na metodzie harcerskiej, wędrowaniu, patriotyzmie oraz zdobywaniu 

praktycznych umiejętności pionierskich oraz skautowych. W planach mamy ogniska, wędrówki, wycieczkę na Śnieżkę oraz pro-

gram fabularny. Każdy uczestnik otrzyma również koszulkę tematyczną 

Posiłki 

Liczba posiłków 

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

Sposób przygotowa-

nia 
Posiłki przygotowane w kuchni, przez obsługę kuchenną. 

Rodzaj posiłków - 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

Zapotrzebowanie podane jest w załączniku, dostępnym na 

stronie traugutt.pl/oboz2018 

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

- na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, potrąca się 25% odpłatności, na 7 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 50% 
odpłatności 
- jeżeli do dnia rezygnacji rodzice nie wpłacili kwoty pozwalającej na dokonanie potrącenia powinni ją uzupełnić w terminie 14 
dni 
- komenda Hufca może uwzględnić w przypadkach losowych odejście od zasad zawartych w poprzednich punktach. 

Dodatkowe informacje 

Podczas Obozu Szczepu im. R. Traugutta  niepełnoletni 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 or-

ganizatora formy HALiZ.) 

 

Informujemy, że podczas trwania Obozu Szczepu im. R. Traugutta  uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w na-

stępujących praktykach religijnych: niedzielnej Mszy harcerskiej. 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestni-

ków 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

miejscowość, data podpisy rodziców / opiekunów prawnych /  
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

  

  

  

miejscowość, data podpisy osoby/osób reprezentujących 
organizatora formy HALiZ 

  

  


