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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Harcerska Akcja Zimowa  „Mali artyści” 
Typ formy 

HALiZ 
ZIMOWISKO 

Adres formy wypoczynku 
DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W JODŁÓWCE TUCHOWSKIEJ;  

33-173 JODŁÓWKA TUCHOWSKA 275 B 

Czas trwania formy wypoczynku 11.01.2020 – 18.01.2020 

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

Data i godzina wyjazdu 11.01.2020 godz.9:00 Miejsce wyjazdu Będzin ul. Sportowa 5 

Data i godzina powrotu 18.01.2020 godz. 14:00 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. Kurs kierowników wypoczynku 

książeczka instruktorska AM031206585 

Kwatermistrz: dh. Agnieszka Lis – Wiśniewska  

Wychowawca - Barbara Gajdzik – Pawliszyn. Kurs wychowawców nr………….  

Wychowawca – pwd. Jolanta Madejska.  Książeczka instruktorska nr ............... 

Wychowawca – pwd Jakub Tabak. Książeczka instruktorska nr ............... 

Wychowawca - Marzena Szynal-Wilkosz - Kurs wychowawców nr …………………… 

 

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 DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W JODŁÓWCE TUCHOWSKIEJ; zakwaterowanie w pokojach 3- ,4-, 5 – 

osobowych. Do dyspozycji uczestników będą łazienki z natryskami oraz toalety. Posiłki będą spożywane na miejscu w ośrodku - 5 posiłków  

(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). W budynku znajduje się duża stołówka, siłownia, sala gier i zabaw (piłkarzyki, bilard, 

xbox, dart) sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, sala komputerowa z drukarką 3D, świetlica. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 

do naszej dyspozycji jest sala gimnastyczna i boisko sportowe.  

 

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  Apel 

9:00 – 13:30  Zbieranie materiałów do księgi legend – 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  

21:30 – 22:00  Toaleta wieczorna 

22:00 – 7:00  Cisza nocna 
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Ramowy plan pracy                                                                                                                                                    

DATA RANO POPOŁUDNIU WIECZÓR UWAGI 

11.01.2020 
SOBOTA 

Wyjazd do Jodłówki Tu-
chowskiej 

Przyjazd uczestników, zakwa-
terowanie w pokojach, rozpa-

kowanie bagaży. 

Zapoznanie uczestników z 
regulaminami, podział na 
zastępy i drużyny zimowi-

skowe. 

 

12.01.2020 
NIEDZIELA 

Zwiad – poznanie okolicy 
i terenu, na którym się 

znajdujemy. 

Tworzenie obrazów poznanej 
okolicy 

Wprowadzenie w karnawa-
łowy nastrój – tańce inte-

gracyjne 

 

13.01.2020 
PONIEDZIAŁEK 

Wycieczka do Muzeum 
Lalek w Pilźnie 

Zajęcia z pierwszej pomocy Kominek harcerski 
 

14.01.2020 
WTOREK 

Wycieczka do Centrum 
Dziedzictwa Szkła 

Krosno 
Zabawy na śniegu Zajęcia lepienia z gliny. 

 

15.01.2020 
ŚRODA 

Turniej sportowy c.d turnieju 
Kominek – podsumowanie 
turnieju. Rozdanie medali 

 

16.01.2020 
CZWARTEK 

Wycieczka do Zamku 
Stara Baśń Grybów 

c.d wycieczki. 
Ognisko z pieczeniem kiełba-

sek 
Karaoke 

 

17.01.2020 
PIĄTEK 

Przygotowanie do balu 
karnawałowego 

Malowanie obrazów z wycie-
czek. Najciekawsze poznane 

miejsca. 
Bal karnawałowy 

 

18.01.2020 
SOBOTA 

Przygotowanie do wy-
jazdu. Pakowanie ba-
gaży, porządkowanie 

pokoi, wyjazd. 

  

 

 

Posiłki 

Liczba posiłków  
w ciągu dnia 5 

Sposób przygotowania 
Śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiad i podwieczorek.  

Posiłki przygotowane przez kucharzy ośrodka 

 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

1. regulaminowy mundur ZHP; 

2. podbitą legitymację szkolną; 

3. książeczkę harcerską lub legitymację zucha; 

4. ubrania wierzchnie odpowiednio do pogody (ciepła 

kurtka, czapka, szalik, rękawiczki – 2 pary); 

5. ciepłe, nieprzemakalne buty, dodatkowe buty do 

chodzenia po śniegu, jeśli tamte przemokną; 

6. ubrania: bluzę, sweter, min. 2 pary spodni, koszulki itd.; 

7. bieliznę osobistą i kilka par skarpet; 

8. ciepłe rajtuzy/kalesony; 

9. przybory toaletowe; 

10. krem tłusty do twarzy; 

11. mały i duży ręcznik; 

12. mały plecaczek; 

13. klapki pod prysznic; 

14. buty/kapcie do chodzenia w miejscu zakwaterowania 

15. piżamę/dres do spania; 

16. przybory do szycia; 

17. trochę proszku do prania; 

18. element odblaskowy;  

19. latarkę z zapasowymi bateriami; 

20. długopis, notes, zeszyt;  

21. dobry humor 

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

nazwiskiem dziecka, należy przekazać wychowawcy 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 w jadalni ośrodka na tradycyjnej zastawie); 

• Karimat i śpiworów (nie będą nam potrzebne) 

KADRA NIE ODPOWIADA ZA ZGUBIONE LUB USZKODZONE  RZECZY UCZESTNIKÓW ZIMOWISKA. 
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Rezygnacja z zimowiska po 20-tym grudnia 2019 r., oznacza utratę wpłaconej zaliczki. 

 

 

Dodatkowe informacje 

Podczas zimowiska w Jodłówce Tuchowskiej uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu zimowego wyłącznie przez ich rodziców/opiekunów 

prawnych. 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 


