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Warunki uczestnictwa  
 

Nazwa formy HALiZ  Zlot ZHP Gdańsk 2018 
Typ formy 

HALiZ 
 Zlot ZHP 

 

Adres formy HALiZ 

Miasteczko Zlotowe ZHP na Wyspie Sobieszewskiej 

Wyspa Sobieszewska 

80-680 Gdańsk 

(Gmina Miasto Gdańsk, woj. Pomorskie) 

 

Czas trwania formy HALiZ 5 – 16/17 sierpnia 2018 r. (w zależności od ustalonej godziny wyjazdu z miejsca zakwaterowania)  

Liczba noclegów 10  

Dane organizatora (nazwa handlowa, for-

ma prawna i adres organizatora, a także 

ich numery telefonów lub adresy poczty 

elektronicznej) 

Chorągiew Śląska ZHP (stowarzyszenie) 

Al. Korfantego 8 

40-004 Katowice 

Tel. +48 32 258 89 98, +48 32 258 89 97 

e-mail: biuro@slaska.zhp.pl 

 

Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe) 
 

  

Kontakt do kierownika formy HALiZ (nu-

mer telefonu i adres e-mail) 

phm. Anna Miernik 

tel. 730 14 14 80 

anna.miernik@slaska.zhp.pl 

 

Data i godzina wyjazdu 
5 sierpnia 2018 r., godzina wg usta-

lonego harmonogramu wyjazdów 

Miejsce  

wyjazdu 

Wg ustalonego harmonogramu wyjazdów  

Data i godzina powrotu 

16/17 sierpnia 2018 r. (w zależności 

od ustalonej godziny wyjazdu  

z miejsca zakwaterowania) 

Miejsce  

powrotu 

Wg ustalonego harmonogramu przyjazdów  

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter 

środka transportu, a także informacje 

dotyczące przejazdów, w szczególności 

czas i miejsce wyjazdów oraz postojów 

Autokary turystyczne  

Ubezpieczenie 
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  

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

* niezrzeszeni uczestnicy i niezrzeszona kadra objęci są odrębnym ubezpieczeniem NNW 

 

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:    phm. Anna Miernik    

Kwatermistrz: hm. Michał Rzepka, pwd. Michał Mazur  

 

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

odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Uczestnicy zakwaterowani zostaną w Miasteczku ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w namiotach harcerskich typu 10 lub NS. 

Program pobytu 

Zapewniony przez Komendę Zlotu ZHP Gdańsk 2018 r. Informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej: 

www.gdansk2018.zhp.pl  

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
3 

Sposób przygotowania 
Posiłki przygotowywane przez uczestników, w drużynach 40-osobowych z produktów z marketu zlotowego obsługi-

wanego przez podwykonawcę ZHP. 

Rodzaj posiłków 
Śniadanie, drugie śniadanie i obiadokolacja. Diety specjalistyczne zapewnione zostaną zgodnie z zapotrzebowa-

niem zgłoszonym podczas rejestracji uczestników.  
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

• Pełne umundurowanie: bluza mundurowa, spodnie / spódnica 

mundurowa, krótkie spodenki mundurowe ZHP (czarne dla 

dziewcząt, zielone dla chłopców), nakrycie głowy zgodne  

z regulaminem mundurowym gromady/drużyny, getry, ew. 

wywijki, jeżeli takowe są noszone w gromadzie/drużynie; 

• Plecak duży do spakowania rzeczy 

• Legitymacja aktualna, podbita wraz z nr pesel!!!!!!! 

• Mały plecaczek na wycieczki jednodniowe; 

• Śpiwór;  

• Materac dmuchany 1 osobowy (o szer. do 70 cm)  

• Ew. jasiek / poduszeczka; 

• Menażka; 

• Niezbędnik (sztućce); 

• Garnuszek (metalowy, emaliowany, 0,3l lub 0,5l)  

• Folia życia NRC 

• Przybory do mycia w kosmetyczce lub specjalnym woreczku: 
mydło, żel pod prysznic, szampon, pasta i szczoteczka do zę-
bów itp. 

• Krem z filtrem UV 

• Przybory do czesania  

• Dwa ręczniki – duży i mały mają służyć na 11 dni  

• Ręcznik na plażę 

• Preparaty odstraszające: komary, kleszcze, osy 

• Strój kąpielowy  

• Dres do spania lub ciepła piżama z długim rękawem (najlepiej 
polarowa lub frotowa) - wieczory mogą być chłodne 

• Strój sportowy: wygodne krótkie spodenki, podkoszulek, adi-
dasy lub tenisówki, dres  

• Strój leśny – kto co ma maskującego, np. kurtka moro, ubrania 
w kolorach lasu (takie, które mogą się zniszczyć na grze tere-
nowej)  

• Kurtka przeciwdeszczowa  

• Ciepły sweter, polar, koszula flanelowa, bluza bawełniana  

• Bielizna (więcej niż 5 zmian - żeby nadążyć z praniem w razie 
złej pogody)  

• Skarpety - w tym grubsze do pionierek (butów mundurowych) i 
jedne do spania (na zimną pogodę)  

• 2-3 pary długich spodni (w tym jedne najlepiej czarne bojówki 
do munduru)  

• Buty: do munduru - ciemne, sznurowane powyżej kostki lub 
inne turystyczne, Buty sportowe („adidasy” lub tenisówki), 
sandały, gumiaki, klapki pod prysznic/na plażę 

• Koszulki z krótkim rękawem 

• Krótkie spodenki  

• Sprawna latarka + baterie  

• Przybory do szycia, worek foliowy na brudną bieliznę  

• Element odblaskowy  

• Zeszyt, coś do pisania, chusteczki do nosa, koperty +znaczki 
(wg potrzeb),  

• Śpiewnik harcerski  

• Leki - opisane imieniem i nazwiskiem i jak zażywać – leki od-
dajemy pielęgniarce pod autokarem w dniu wyjazdu!!!!!! 
(proponujemy również spakować lek przeciwbólowy zgodny z 
„upodobaniem” dziecka) 

• Wieszak na ubranie – do ew. suszenia kurtki przeciwdeszczo-
wej 

• Okulary przeciwsłoneczne 

• Czapka, kapelusz przeciwsłoneczny 

 

Prosimy, aby nie zabierać na zlot: 
• telefonów komórkowych!!!!!! (brak możliwości doładowania baterii - kontakt tylko poprzez opiekunów) 

• cennych przedmiotów (biżuteria itp.); 

• sprzętu elektronicznego typu, smartwatch, tablet, aparat fotograficzny itp. 

• kosmetyków do makijażu – NIE BĘDĄ POTRZEBNE!!!!!!!!! 

Kadra nie odpowiada za zgubione lub uszkodzone rzeczy uczestników zlotu. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Zlocie, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny. 

2. W takim wypadku zgłaszający Hufiec może zrekrutować nowego uczestnika, zaś dokonana wpłata zostanie zaliczona na poczet jego udziału 

w Zlocie. W przypadku nieznalezienia zastępstwa, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.  

Dodatkowe informacje 

Podczas  ZLOTU ZHP Gdańsk 2018  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  Zlotu   wyłącznie przez swych rodzi-

ców/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 podczas trwania Zlotu   uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych: zapewnionych przez 

Centrum Duchowe Zlotu. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

  

  

miejscowość, data podpisy osoby/osób reprezentujących 
organizatora formy HALiZ 

 

  


