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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Harcerska Akcja Zimowa  „Z dziennikarstwem na TY” 
Typ formy 

HALiZ 
ZIMOWISKO 

Adres formy wypoczynku OŚRODEK KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWY „HUCUŁ”, ul. JATNY 120, 43-438 BRENNA 

Czas trwania formy wypoczynku 27.01.2018 – 03.02.2018 

Dane organizatora Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej ul. Przechodnia 1 , 42-506 Będzin 

Data i godzina wyjazdu 27.01.2018 godz. 8:30 Miejsce wyjazdu Będzin ul. Sportowa 5 

Data i godzina powrotu 03.02.2018 godz. 16:00 Miejsce powrotu Będzin ul. Sportowa 5 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy wypoczynku 
795-711-217, 506-759-323 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)  

Kadra formy wypoczynku 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant: phm. Małgorzata Piechocka.  

Kwatermistrz: hm. Krzysztof Jedynak 

 

Oboźny/Wychowawca Grzegorz Bąk phm.   

z-ca komendanta ds. programowych/wychowawca – Zbigniew Warcholiński pwd. 

Wychowawca – Barbara Bąk - Kurs wychowawców nr WK/141/c/26/2017 

Pielęgniarka – Marzena Szynal-Wilkosz - Prawo do wykonywania zawodu - wykwalifikowana pielęgniarka 

 

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają 

odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku 
Harcerze będą zakwaterowani w pokojach Ośrodka Kolonijno Wypoczynkowego  HUCUŁ , 2-6 osobowych wyposażonych w łazienki z natryskami 
oraz toalety . Posiłki będą spożywane na miejscu w ośrodku . śniadania i kolacje serwowane będą w formie bufetu szwedzkiego . W budynku 
znajduje się duża stołówka , świetlica , sala tenisa stołowego i bilardowa .Dodatkowo ośrodek oferuje jazdy konne jak i przejazdy bryczkami. 

Ramowy program pobytu 

   7:00 –   7:05 Pobudka 

   7:05 –   7:20 Gimnastyka poranna 

   7:20 –   7:40 Toaleta poranna 

   7:40 –   8:00 Prace porządkowe w pokojach 

   8:00 –   8:30 Śniadanie 

   8:30 –   9:00 Odprawa dziennikarska - Apel 

   9:00 – 13:30 Zbieranie materiałów do reportaży – zajęcia programowe 

 13:30 – 14:15 Obiad 

 14:15 – 15:15 Cisza poobiednia 

 15:15 – 15:30 Przygotowanie do zajęć popołudniowych 

 15:30 – 19:00 Zajęcia w terenie , realizacja programu harcerskiego , ekologicznego itp.. gry i zabawy 

 19:00 – 19:30 Kolacja 

 19:30 – 21:30 Kominek – podsumowanie zebranego materiału dziennikarskiego 

 21:30 – 22:00 Toaleta wieczorna 

 22:00 – 7:00 Cisza nocna 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 

Sposób przygotowania 
Śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiad i podwieczorek. Posiłki przygotowane przez kucharzy 

ośrodka. 
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

 
*Ważna legitymacja szkolna                               
*Plecak/ torba lub walizka (zuchy)                                                           
*Dwie pary butów zimowych 
*Ciepła kurtka                                                    
*Podkoszulki  
*Podręczny mały plecak                                    
*Bluza 
*Bielizna osobista                              

 
*Spodnie 
*Ciepła odzież: czapka ,szalik, dwie pary rękawiczek                
*Mundur (pełny zestaw mundurowy) 
*Śpiewnik 
*Piżama 
*Przybory toaletowe i ręcznik 
*Obuwie zmienne do chodzenia w budynku 
*Przybory do pisania       

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Rezygnacja z zimowiska po 15 tym grudnia 2017 r, oznacza utratę wpłaconego zadatku. 

 

 

Dodatkowe informacje 

 

Podczas zimowiska w Brennej uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu zimowego wyłącznie przez ich rodziców/opiekunów prawnych po 

uprzednim dopełnieniu formalności – złożenie w formie pisemnej przejęcia opieki nad uczestnikiem zimowiska. Jeśli życzą sobie Państwo, by Wasze 

dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny ), niezbędne będzie złożenie 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 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. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od komendantki zimowiska phm. Małgorzaty Piechockiej - 795711217 


