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Warunki uczestnictwa 
 

Nazwa formy HALiZ Kolonia Zuchowa Hufca ZHP Tczew Typ formy HALiZ kolonia zuchowa  
 

Dane organizatora) 

Chorągiew Gdańska ZHP 

Hufiec Tczew 

Ul. Wojska Polskiego 18a 

83-110 Tczew 

 

Adres formy HALiZ 

Ośrodek Kolonijny “Słoneczna Republika” 

Ul. Harcerska 1 

83-240 Ocypel 

 

Czas trwania  15-25.07.2019  

Data i godzina wyjazdu 
15.07.2019 Miejsce 

wyjazdu 

Hufiec ZHP Tczew 

Ul. Wojska Polskiego 18a 

 

Data i godzina powrotu 
25.07.2019 Miejsce 

powrotu 

Hufiec ZHP Tczew 

Ul. Wojska Polskiego 18a 

 

Kontakt do kierownika formy HALiZ  
Kamila Kubista 

Tel. 515-180-353 

Kamila.kubista@zhp.net.pl 

 

Kontakt z kadrą podczas formy  
Hm. Renata Zapart-Kornas - 504 677 572 

Małgorzata Zielka -795 651 478 

 

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW 
 

PZU 1036367362 

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Zakwaterowanie po 4 - 6 osób w murowanych budynkach na tapczanach lub łózkach piętrowych, wyposażonych w komplet pościeli. Dla dzieci z 

moczeniem nocnym dostępne będą podkłady zabezpieczające. 

Warunki sanitarne: prysznice z ciepłą wodą (dostępne zgodnie z grafikiem bazy, co najmniej co 2 dni) oraz umywalki z bieżącą ciepłą wodą, 

dostępne całą dobę w kompleksie sanitarnym. Toalety w murowanym budynku. 

Koszt obozu, terminarz wpłat 

1. Pełen koszt kolonii wynosi 780 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i stanowi koszt przygotowania (w tym śródrocznej pracy hufca), 

przeprowadzenia i rozliczenia Harcerskiej Akcji Letniej. 

2. Ostateczny termin wpłat: 20 czerwca 2019 roku. 

3. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Hufca ZHP Tczew 70 1240 5400 1111 0010 6705 5031 tytułem „kolonia w Ocyplu, IMIĘ I NAZWISKO 

DZIECKA, drużyna”. 

4. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie może być przyczyną skreślenia osoby z listy uczestników. 

5. Na wniosek zainteresowanego wystawiamy faktury VAT (nie później niż 2 miesiące od dokonania wpłaty). W tym celu prosimy podać następujące 

dane na adres mailowy hufca: tczew@zhp.pl: imię i nazwisko lub nazwa zakładu pracy, dokładny adres; PESEL lub NIP – niekoniecznie. Faktura 

będzie do odbioru w siedzibie hufca. 

 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

• zakwaterowanie zgodnie z opisanym powyżej 

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

• opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki), 

• koszty przejazdu tam i z powrotem, 

• ubezpieczenie od NNW, 

• program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

1. Ogólne: śpiwór, koc, bidon na wodę, mały plecak na wędrówkę, latarka + zapasowe baterie, przybory do szycia (igły, nici), aktualna 

legitymacja szkolna, zegarek na rękę, ulubiona przytulanka 

2. Odzież: nakrycie głowy (czapka z daszkiem, chustka, kapelusz), bielizna, skarpetki (w tym grube i ciepłe skarpetki), koszulki z krótkim 

rękawem, krótkie spodenki, długie spodnie, dres do spania, kurtka/płaszcz/peleryna przeciwdeszczowa, ciepłe bluzy, strój kąpielowy, 

1 zestaw ubrań do zupełnego wybrudzenia 

3. Obuwie: klapki, trampki lub adidasy – 2 pary, KALOSZE 

4. Przybory higieniczne: ręczniki (2 sztuki), mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów, krem z filtrem 

mailto:tczew@zhp.pl
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5. Mundur: bluza, spodenki/spódnica, pasek, chusta, czapka zuchowa 

6. Na obozie będzie możliwość zrobienia prania – w razie potrzeby należy spakować dziecku proszek/żel/płyn do prania. 

7. W trakcie obozu planujemy wyjście do sklepu – można dziecku dać kieszonkowe w oznaczonym portfelu (max. 50 zł). 

8. Lekarstwa WPISANE W KARTĘ prosimy zapakować do osobnej kosmetyczki wraz z kartką z opisem dawkowania. Ich ilość musi wystarczyć 

na wszystkie dni wypoczynku. Sugerujemy dodać 2 dawki więcej w razie uszkodzenia lekarstwa. 

9. Zabronione jest posiadanie telefonów, tabletów, smartwatchy i innych urządzeń elektronicznych. 

10. BAGAŻE PROSIMY SPAKOWAĆ W 1 PLECAK LUB W 1 WALIZKĘ, NIE REKLAMÓWKI. 

Posiłki 

Liczba posiłków 

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

Sposób przygotowania 
Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie w sposób zgodny z obo-

wiązującymi przepisami. 

Rodzaj posiłków 

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, kawa zbożowa, jogurty itp. 

5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane. 
6. Urozmaicony jadłospis 
7. Dostosowane do potrzeb rozwojowych i wymogów zdrowotnych uczestników (dieta wegetariańska, nietole-

rancje pokarmowe itp.) 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

1. Rezygnacja z kolonii może nastąpić tylko w formie pisemnej. 

2. Koszt rezygnacji z kolonii z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora wynosi: 

· do 14 dni przed rozpoczęciem kolonii – Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 30%; 

· poniżej 10 dni przed rozpoczęciem kolonii – Organizator nie zwraca dokonanych wpłat. 

3. Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze wskazaniem rachunku 

bankowego, na który ma być dokonany przelew. Jeśli odpłatność za udział w HALiZ została w całości lub części wniesiona przez pracodawcę 

rodzica/opiekuna uczestnika, zwrotu dokonuje się w pierwszej kolejności na rachunek pracodawcy, do wysokości jego wpłaty, zaś ew. pozostałą 

część zwrotu przekazuje się na rachunek wskazany we wniosku. 

4. Organizator nie zwraca kosztów z tytułu niewykorzystanych z winy uczestnika świadczeń, np. spóźnienie się na wyjazd, skrócenie pobytu bez 

ważnych przyczyn (choroba, nagła sytuacja rodzinna) rezygnacja z wybranych zajęć przewidzianych w programie, karnego usunięcia uczestnika z 

obozu. 

5. Organizator nie zwraca kosztów niewykorzystanych z powodu wyjazdu dziecka z obozu spowodowanego stanem zdrowia (psychicznego lub 

fizycznego) uniemożliwiającego dziecku uczestnictwo w tego typu wypoczynku, a informacje te były znane rodzicom i zatajone w karcie kwalifi-

kacyjnej. 

 

Dodatkowe informacje 

1. Podczas kolonii niepełnoletni   uczestnicy mogą być zabierani z jej terenu wyłącznie   przez swych rodziców/opiekunów praw-

nych. (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.) 

2. 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. 

3. Program kolonii zakłada realizację programu żeglarskiego. Uczestnicy (chętni) będą mogli spróbować swoich sił na kajaku oraz żaglówce typu 

optymist. Oswajanie z wodą będzie przebiegało etapami – od pływania bez żagla by zrozumieć działanie steru, przez wykonywanie prostych ma-

newrów w parach, po pływanie samodzielnie. Optymisty to żaglówki 1-2-osobowe, na których dzieci mogą pływać same, pod czujnym okiem 

ratownika i nadzorem instruktorów na wodzie. 

4. Program kolonii zakłada używanie przez dzieci podstawowego sprzętu majsterkowego (młotek, świder itp.) - pod nadzorem kadry i po poin-

struowaniu. Ma to na celu wyrobienie samodzielności i uważności dzieci, a także poczucia satysfakcji z wykonanej pracy własnych rąk. 

5. Podczas kolonii dzieci będą miały możliwość udziału w niedzielnej Mszy Św. w najbliższym kościele. Dla pozostałych zostaną w tym czasie 

zorganizowane inne zajęcia programowe. 

6. Bardzo prosimy o niedawanie dzieciom telefonów komórkowych, tabletów, smartwatchów itp. - chcemy by dzieci skorzystały z możliwości 

kontaktu z naturą i rówieśnikami z dala od cyfrowego świata. Korzystanie z takiego sprzętu będzie zakazane, a za ewentualne zgubienia organizator 

nie ponosi odpowiedzialności. By mogli Państwo skontaktować się z dzieckiem będą wyznaczone godziny po obiedzie na czas dla rodziców. 

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ 
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I.              REGULAMIN UCZESTNIKA 

1. Uczestnik obozu ma prawo:  

- korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania,  

- zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane,  

- do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej. 

2. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:  

- bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas obozu regulaminom uczestnika, kąpieli, transportu, poruszania się po drogach, 

służby oraz ochrony przeciwpożarowej.  

- podporządkowania się instruktorom i wychowawcom,  

- przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, wyznaczonych służbach, życiu swojego obozu,  

- szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Komenda obozu nie bierze odpowiedzial-

ności za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika),  

- zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia, 

- utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach ogólnodostępnych (latrynach, stołówkach itp.),  

- kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem Zucha. 

3. Uczestnikom obozów zabrania się:  

- posiadania i palenia papierosów,  

- posiadania i picia napojów alkoholowych,  

- posiadania i brania środków odurzających,  

- posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników,  

- samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od zespołu,  

- samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru 

opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora, 

4. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu: czasowe odsunięcie od udziału w zajęciach, upomnienie uczestnika w obecności 

grupy, nagana z ostrzeżeniem, usunięcie z obozu.  

Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie się 

od grupy, nie poinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu nawet na najmniejszy dystans będzie bardzo surowo karane - usunięciem z obozu.  

5. W przypadku karnego usunięcia uczestnika z kolonii rodzice lub opiekunowie zobowiązani są odebrać go w ciągu 24 godzin na własny koszt i we 

własnym zakresie. Osobą odbierającą dziecko może być też osoba upoważniona (na piśmie) przez rodziców. 

6. Komendant nie przewiduje żadnych zwrotów finansowych w przypadku uczestnika, który został usunięty z obozu w wyniku złamania regulaminu.  

7. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie: pochwała uczestnika w obecności grupy, pochwała w rozkazie dziennym, 

pochwała w rozkazie zamykającym obóz, list pochwalny do rodziców/szkoły.                                                                                                     

8. Rodzic/opiekun prawny ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wykonane przez jego dziecko. 

9. Opiekun wypełniający Kartę kwalifikacyjną uczestnika jest zobowiązany do podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się 

dziecka oraz jego zdrowia. 

 

 

II.     REGULAMIN WYCIECZEK I PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 

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, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi 
uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów! 
3. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko lewą stroną jezdni, dwójkami, pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Masze-
rując małymi grupkami lub pojedynczo, w przypadku, gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą 

stroną drogi jeden za drugim lub przy małym ruchu parami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub 
szosie. 
4. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widocz-
ność maszerującym i kierowcom. 
5. Przemarsz kolumny pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności (silny deszcz, noc). 
6. 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. 
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 kolumnie pieszych w czasie mgły, a kolumnie 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: 

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

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

III.   REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY 

1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada komendant obozu, komendant bazy, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy kolonii.  

2. Każdy zuch ma obowiązek znać podstawowe przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku 

pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o tym 

instruktora.  

3. W każdym podobozie musi znajdować się stanowisko z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, wiadra, siekiery).  

4. Sygnałem alarmu przeciwpożarowego są cztery długie gwizdki i sygnał głosowy: „alarm pożarowy”. 

5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką kadry. Uczestnicy opuszczają 

domki i zbierają się przed nimi, po czym całym obozem, pod opieką kadry, udają się do wyznaczonego punktu zbiórki. 

6. Komenda bazy bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną. Członkowie kadry niezajmujący się ewakuacją uczestników, mają obowiązek 

przystąpienia do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu.   
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7. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie 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.  

8. Ustalenia porządkowe 

a)    Na obozie zabrania się:  

- rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry,  

- rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych, 

- chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach 

zamkniętych, 

- zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp., 

- używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych, 

- instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta podobozu, 

- dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione.  

 

b)    Ogniska harcerskie  

- odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być mniejsza niż 100 m. Na terenie obozu ogniska 

wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu,  

- przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań, 

stogów siana itp.  

- miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem,  

- wyznaczyć jednego lub dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem,  

- w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia, 

- po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.  

 

c)    Inne 

- komendanci podobozów mają obowiązek przeprowadzenia na początku obozu próbnego alarmu przeciwpożarowego, 

- niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta zgrupowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoża-

rowego. 

 

IV. REGULAMIN TRANSPORTU 

Z regulaminem transportu należy zapoznać uczestników i instruktorów przed przejazdem. 
1. Za przejazd uczestników odpowiedzialny jest komendant obozu. 
2. Na miejscu zbiórki uczestnicy obozu bezwzględnie podporządkowują się wszystkim poleceniom kadry obozu. 
3. Przed wyjazdem należy sprawdzić imienną listę uczestników i dowiedzieć się, którzy uczestnicy źle znoszą jazdę samochodem. Wymagają oni 
szczególnej troski w czasie podróży ze strony kadry. 
4. Żadne osoby oprócz uczestników i kadry nie powinny wchodzić do autobusów.  
5, Do autokaru wsiadamy kolejno i kolejno zajmujemy miejsca. 
6. Przez cały czas podróży instruktorzy przebywają wśród uczestników, komendant nadzoruje wykonywanie obowiązków przez instruktora. 
7. W autokarze zachowujemy się kulturalnie, nie krzyczymy, nie śmiecimy. 
8. W czasie jazdy zabronione jest wychylanie się i poruszanie po autokarze. 
9. Z okien autokaru nie wolno wyrzucać żadnych przedmiotów (śmieci, odpadków po jedzeniu, itp.), zarówno w czasie jazdy jak i w czasie postoju. 
10. Miejsca przy drzwiach zajmują instruktorzy. 
11. W czasie postoju autokaru pierwszy wysiada instruktor, który pilnuje, aby uczestnicy nie wychodzili na drugą stronę jezdni. 
12. Instruktorzy kontrolują opuszczony przez uczestników autokar. 
13. Zabrania się przechodzenia na drugą stronę jezdni przed i za stojącym autokarem. 
14. Po przybyciu na miejsce wysiadamy kolejno i ustawiamy się obok autokaru w wyznaczonym przez instruktora miejscu. 
15. Autokar pozostawiamy w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. 
16. Po powrocie z obozu komendant obozu osobiście oddaje uczestników pod opiekę rodziców. 
 

V. REGULAMIN KĄPIELI 

Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona. 

1. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką ratowników oraz komendanta obozu lub wychowawców 

i w miarę możliwości pielęgniarki.  

2. Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę pielęgniarki obozowej.  

3. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na sygnał podany przez prowadzącego kąpiel: krótki gwizdek na rozpoczęcie kąpieli (1 s), długi gwizdek na jej 

zakończenie (4s). Dwa krótkie gwizdki oznaczają „uwaga” i są sygnałem dla kąpiących się do natychmiastowego zatrzymania się w miejscu i 

wysłuchania poleceń ratownika. Na ustalony sygnał alarmowy (trzy krótkie gwizdki) kąpiel zostaje natychmiast przerwana a kąpiący się zbierają 

się na brzegu. Przed wejściem do wody i po wyjściu z niej ratownik odlicza obecnych. 

4. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.  

5. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.  

6. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się.  

7. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.  

8. Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.  

9. Każdy naruszający postanowienia regulaminu kąpieli może zostać dyscyplinarnie wydalony z obozu.  

10. W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych poza terenem obozu komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regula-

minem danego obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska. 


