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Warunki uczestnictwa 
 

Nazwa formy HALiZ   HARCERSKA AKCJA ZIMOWA HUFCA ZHP ZIEMI BĘDZIŃSKIEJ Typ form HALiZ    ZIMOWISKO  

Adres formy HALiZ     Dom Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu, ul. Karkonoska 44, 58-540 Karpacz  

Czas trwania formy HALiZ     17 – 24.02.2019  

Liczba noclegów     7  

Dane organizatora (nazwa handlowa, for-

ma prawna i adres organizatora, a także 

ich numery telefonów lub adresy poczty 

elektronicznej) 

Chorągiew Śląska ZHP 

Hufiec Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego 

42-506 Będzin, ul. Przechodnia 1 

bedzin@slaska.zhp.pl, tel. 506 070 777

 

Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe) 
 

  

Kontakt do kierownika formy HALiZ (nu-

mer telefonu i adres e-mail) 
Phm. Małgorzata Piechocka, tel. 724 373 114,  

e-mail: malgorzata.piechocka06@gmail.com 

 

Data i godzina wyjazdu  17.02.2019 godz. 10.00 Miejsce wyjazdu  Ul. Sportowa 1, Będzin  

Data i godzina powrotu  24.02.2019 Miejsce powrotu  Ul. Sportowa 1, Będzin  

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter 

środka transportu, a także informacje 

dotyczące przejazdów, w szczególności 

czas i miejsce wyjazdów oraz postojów 

AUTOKAR  

Ubezpieczenie 
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  

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

 

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:    MAŁGORZATA PIECHOCKA, PODHARCMISTRZ   

Kwatermistrz:    AGNIESZKA LIS - WIŚNIEWSKA    

 OPIEKUN :  BARBARA BĄK/ KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY  

 OPIEKUN :  JOLANTA MADEJSKA / INSTRUKTOR ZHP    

 OPIEKUN :  ALEKSANDRA MADEJSKA  / INSTRUKTOR ZHP   

 OBOŹNY            :  GRZEGORZ BĄK / INSTRUKTOR ZHP   

 PIELĘGNIARKA :  MARZENA SZYNAL – WILKOSZ / DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA   

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Ośrodek położony jest w Karpaczu Górnym przy głównej ulicy (Karkonoska 44), na wysokości 870 m n.p.m., 10 minut drogi od słynnego 

Kościoła Wang. Oferujemy duże, ciepłe i wygodne pokoje, część pokoi z łazienkami, pozostałe z umywalkami. Na korytarzach są świeżo 

wyremontowane i czyste natryski i toalety. 

Zakwaterowanie w pokojach 2-,3-, 4-, 5-osobowych z łazienką i telewizorem. W budynku głównym znajduje się jadalnia, świetlica, kawiarnia, 

sale do gry w tenisa stołowego i bilarda. Poza tym w ośrodku, do dyspozycji obozowiczów: wiata grillowa i duży teren rekreacyjny. 

Program pobytu 

Do wglądu u komendanta zimowiska i u organizatora. 

Posiłki 

Liczba posiłków 
w ciągu dnia 

4 

Sposób przygotowania Kuchnia w ośrodku 

Rodzaj posiłków Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

• regulaminowy mundur ZHP 

• podbitą legitymację szkolną; 

• książeczkę harcerską lub legitymację zucha 

• ubrania wierzchnie odpowiednio do pogody (ciepła kurtka, czapka, szalik, rękawiczki – 2 pary); 

• ciepłe, nieprzemakalne buty, dodatkowe buty do chodzenia po śniegu, jeśli tamte przemokną 

• ubrania: bluzę, sweter, min. 2 pary spodni, koszulki itd. 
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• bieliznę osobistą i kilka par skarpet; 

• ciepłe rajtuzy/kalesony; 

• przybory toaletowe; 

• krem tłusty do twarzy; 

• mały i duży ręcznik; 

• mały plecaczek 

• klapki pod prysznic; 

• buty/kapcie do chodzenia w miejscu zakwaterowania 

• piżamę/ dres do spania; 

• przybory do szycia 

• trochę proszku do prania 

• element odblaskowy  

• latarkę z zapasowymi bateriami; 

• długopis, notes, zeszyt  

• dobry humor 

LEKI O ILE UCZESTNIK PRZYJMUJE JAKIEŚ NA STAŁE! (Opisane jak zażywać – w woreczku strunowym/reklamówce opisanej imieniem i 

nazwiskiem dziecka, należy przekazać pielęgniarce przed wyjazdem). 

 

WSZYSTKO NALEŻY SPAKOWAĆ DO JEDNEGO WIELKIEGO PLECAKA (harcerze) lub do torby na kółkach (zuchy)!!! 

 

PROSIMY, ABY NIE ZABIERAĆ NA ZIMOWISKO!!! : 

• Telefonów komórkowych !!!!!! (kontakt tylko poprzez opiekunów) 

• Cennych przedmiotów (biżuteria itp.); 

• Sprzętu elektronicznego typu, smartwatch, tablet, aparat fotograficzny itp; 

• Sztućców, menażek (jemy na jadalni ośrodka na tradycyjnej zastawie; 

• Karimat i śpiworów (nie będą nam potrzebne) 

 

KADRA NIE ODPOWIADA ZA ZGUBIONE LUB USZKODZONE  RZECZY UCZESTNIKÓW ZIMOWISKA. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

Pierwsza wpłata (zadatek) w kwocie 350 zł płatna do 31 października (data wpływu na konto hufca) w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi. 

Kolejne raty: 

do 30 listopada – 200 zł 

do 31 grudnia  – 200 zł. 

W przypadku rezygnacji do 15 stycznia 2019 r. będzie zwrócona kwota 400 zł. 

Dodatkowe informacje 

Podczas zimowiska niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu Domu Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu wyłącznie przez 

swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dal-

szej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy HALiZ.) 

 

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 

 

  


