
   

 

  

Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy 

HALiZ 
Pobierowo “Bądź gotów” 

Typ 

formy 

HALiZ 

Obóz  

Adres wypoczynku Pobierowo, ul. Polna 

Czas trwania obozu 16-29 lipca 2017 rok 

Dane organizatora ZHP Hufiec Oleśnica  

Data i godzina 

wyjazdu 

16 lipca 2017, 

06.00 

Miejsce 

wyjazdu 

Oleśnica, parking przed 

E’Leclerc 

Data i godzina 

powrotu 

29 lipca 2017, 

21:00-23:00 

Miejsce 

powrotu 

Oleśnica, parking przed 

E’Leclerc 

Kontakt z 

organizatorem 

podczas trwania 

obozu 

phm. Katarzyna Suchińska; 697 996 458;  

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem 

NNW (można podać nr polisy) 

Polisa ubezpieczeniowa uaktualniona 

będzie z dniem 01.07.17r. 

Kadra obozu 

Drużynowi: 
pwd. Patrycja Frączyk  
pwd. Dominika Olejnik 
dh. Marta Szukała 
dh. Marika Kowalczyk 
dh. Bartosz Sachanek  

 
Warunki socjalne podczas obozu:  
Nocleg w namiotach typu “dziesiątka” wyposażonych w łóżko (kanadyjka) , 
materac i koc. Dostęp do bieżącej wody, sanitariaty zlokalizowane na terenie 
obozu. Dostęp do prądu w świetlicy obozowej. 

Ramowy program pobytu 

7:30 pobudka, rozgrzewka, toaleta poranna 

8:30 śniadanie, porządki 

9:30 I blok programowy 

13:00 obiad, przerwa poobiednia 

14:30 II blok programowy, podwieczorek 

17:00 III blok programowy 

19:00 kolacja 

19:40 IV blok programowy 

21:40 toaleta wieczorna 

22:00 cisza nocna 
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Posiłki 

Liczba 

posiłków 

w ciągu dnia 

4 posiłki dziennie,  

Sposób 

przygotowania 

śniadanie, obiad i kolacja przygotowane na kuchni, 

podwieczorek w formie owocu 

 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

● śpiwór 
● menażka (ew. plastikowy talerz + miska) i sztućce 
● kurtka przeciwdeszczowa 
● kalosze 
● inne ubrania stosowne do pogody i niepogody 
● nakrycie głowy (kapelusz, czapka z daszkiem) 

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

 W przypadku rezygnacji do 30.06.2017r. zwracamy 100 % wpłaconej do 

tego czasu kwoty. Po tym terminie zwrot pomniejszony jest o kwotę 100 zł.  
 

Dodatkowe informacje 

 Podczas trwania wypoczynku 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 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. 
 

 Oświadczam, że moje dziecko uczęszcza/ nie uczęszcza1 na niedzielną 

Mszę Świętą. 

 
 

…………………………………………………………………………… 

podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 
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