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Warunki uczestnictwa 
 
 

 Nazwa formy HALiZ OBÓZ HUFCA KIELCE POWIAT Typ formy HALiZ   obóz stały   
 

Dane organizatora) Hufiec ZHP Kielce Powiat im Edmunda Massalskiego, ul. Ks. Józefa Marszałka 30 26-001 Masłów  

Adres formy HALiZ Baza Obozowa Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego, ul. Sportowa 3F, 72-415 Międzywodzie  

Czas trwania   26.06.2021r. - 10.07. 2021r  

Data i godzina wyjazdu wg aktualnego rozkładu PKP  Miejsce wyjazdu Dworzec PKP Kielce   

Data i godzina powrotu wg aktualnego rozkładu PKP Miejsce powrotu Dworzec PKP Kielce  

Kontakt do kierownika formy HALiZ  
hm. Izabela Paszowska  HO 

tel. 604 076 401: izabela.paszowska@zhp.net.pl  izabelapaszowska@gmail.com 

 

Kontakt z kadrą podczas formy  uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają w dniu wyjazdu 
 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW w trakcie przygotowywania  
 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.  

Uczestnicy obozu będą spali w namiotach typu wojskowego „10”. Mają do dyspozycji: kanadyjki (prycze), półki koce, poduszki.  

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, ciepłą i zimną wodę. Kąpiel odbywa się na terenie obozu w budynku sanitarnym wyposażonym w 

prysznice. Osobny budynek stanowią toalety.   

Żywienie odbywa się na terenie bazy, w budynku przeznaczonym na stołówkę z pełnym zapleczem kuchennym 

Koszt obozu, terminarz wpłat 

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 1 300 PLN 

  

Odpłatności można dokonywać w ratach: 

I rata – 10.05.2021r. - 800 PLN   

II rata – 10.06. 2021r. - 500 PLN (istnieje możliwość realizacji bonu turystycznego)  

  

 

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufiec ZHP Kielce Powiat, nr rachunku bankowego Bank BPS S.A. o/Kielce 
 
75 1930 1800 2004 0040 5469 0001, tytuł wpłaty: Jan Kowalski, XX Drużyna Harcerska w XX - Obóz Hufca Kielce Powiat 
 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 

 

• zakwaterowanie w warunkach obozowych (namioty typu „10”, sanitariaty i toalety w budynku murowanym,  

• wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) w zorganizowanej kuchni obozowej  

• opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki) 

• ubezpieczenie od NNW 

• program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym, 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

OGÓLNE: 
 
LEKI  - o ile ktoś przyjmuje na stałe - NALEŻY PRZEKAZAĆ JE KOMENDANTOWI LUB WYCHOWAWCY  
- Duży plecak turystyczny do zapakowania ekwipunku (NIE TORBA) 
- Mały plecak na wyjścia  
- Śpiwór, Poduszka 
- Karimata 
- Pełne umundurowanie - w razie braku: Czarny T-shirt + T-shirt drużyny oraz ciemne spodnie. 

- Dokumenty: legitymacja szkolna, INFORMACJA O PRZYJMOWANYCH LEKACH (wraz z dawkowaniem) dla kadry, 

- Pieniądze - kieszonkowe na obóz - na okazjonalny zakup np. dodatkowego picia na trasie czy czekolady. Nie za dużo. 
- Telefon komórkowy * UWAGA! Jeśli dziecko posiada telefon komórkowy, to i tak przez większość czasu będzie on wyłączony - będą wyznaczone 

godziny, w których będzie możliwość kontaktu telefonicznego.   
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ODZIEŻ:  
- ubiór polowy – tj. komplet spodnie + bluza kamuflaż lub po prostu ubranie, którego nie będzie szkoda zniszczyć w ciemnych kolorach, 

przykrywające szczelnie całość kończyn. Uwaga! Lepsze od dżinsów będą dresy - są wygodniejsze. 
- kurtka przeciwdeszczowa - Powinna być na tyle szeroka, żeby zmieściło się pod nią kilka warstw odzieży, w tym polar. Musi mieć również kaptur. 

Warto zwrócić uwagę, żeby i kaptur, i rękawy w nadgarstkach miały elastyczne ściągacze.  
- odpowiednią ilość bielizny (skarpetki typu „stópki” NIE są odpowiednie na obóz), przyda się również kilka par grubszych skarpet. Najlepszym 

materiałem jest wełna/bawełna, zarówno jeśli chodzi o skarpety, jak i o bieliznę. 
- polar lub ciepłą bluzę -   Dlaczego polar, a nie sweter? Jest lżejszy, cieplejszy, nie chłonie tak wody i szybciej wysycha. 
- T-shirty, lekkie koszulki, krótkie spodenki/szorty,  
- nakrycie głowy (przeciwsłoneczne) 
- odzież do spania – najlepiej sprawdzi się ciepły dres. 
- strój kąpielowy dla dziewcząt, spodenki dla chłopców 
OBUWIE: 
- wygodne buty turystyczne za kostkę - najlepiej buty trekkingowe 

- wygodne lekkie buty na zmianę, KLAPKI POD PRYSZNIC 

- przybory do czyszczenia obuwia! Gąbka lub szczotka + pasta lub impregnat 

PRZYBORY KUCHENNE: 

menażka bądź talerz i miseczka; niezbędnik lub sztućce; kubek (najlepiej ze sztucznego tworzywa odpornego na stłuczenie); gąbka do czyszczenia, 

płyn do mycia naczyń  

PRZYBORY NA ZAJĘCIA: 

notatnik; długopisy - przynajmniej 2; śpiewnik; zegarek; kompas; linijka; gwizdek; latarka wraz z bateriami zapasowymi 

PRZYBORY TOALETOWE 

Mydło, szampon; szczoteczka i pasta do zębów; krem z filtrem; środek przeciw komarom; talk do stóp lub zasypka dla niemowląt; grzebień, ręczniki 

– min.2, niezbędne środki sanitarne i kosmetyki, stale przyjmowane lekarstwa; obcinaczka lub pilnik do paznokci; krem/pomadka do ust; 

dezodorant;  

INNE: igła + nici; podręczna apteczka (plaster, bandaż itp.); zapasowe sznurowadła; proszek do prania 

 

Środki ochrony osobistej (osłony nosa i ust w odpowiedniej liczbie, środki do dezynfekcji rąk np. żele/płyny/chusteczki antybakteryjne) 

Butelka wielorazowego użytku na wodę pitną 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania 

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie.  

Uczestnicy obozu pomagają w drobnych pracach, takich jak smarowanie chleba, czy obieranie ziemniaków w 

ramach odbywania służby.  

Posiłki przygotowywane są w specjalnie do tego przeznaczonym namiocie kuchennym, w którym zainstalowano 

niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi.  

Kuchnia utrzymywana jest w idealnym stanie higieniczno-sanitarnym pomimo polowych warunków. Posiłki 

przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Rodzaj posiłków 

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)  
1. Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane). 
2. Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp. 
3. Witaminy – owoce i warzywa. 
4. Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp. 
5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane. 
6. Urozmaicony jadłospis 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie HALiZ, jest uprawniony do częściowego zwrotu wniesionej 

odpłatności.  

W przypadku rezygnacji do 1 czerwca uczestnik otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty, zaś po tym terminie, 50%, tj. 650 zł. 

W przypadku rezygnacji z wypoczynku podczas jego trwania możliwy jest zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej 

pomnożonej przez liczbę dni, w których dziecko nie bierze udziału. 

Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze wskazaniem 

rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew. Jeśli odpłatność za udział w HALiZ została w całości lub części wniesiona przez 

pracodawcę rodzica/opiekuna uczestnika, zwrotu dokonuje się w pierwszej kolejności na rachunek pracodawcy, do wysokości jego wpłaty, 

po tym terminie: 50% kosztu obozu, tj 650 zł. 

Dodatkowe informacje 

Podczas  Obozu Hufca Kielce Powiat  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  harcerskiej bazy obozowej  

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 formy HALiZ.) 
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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. 

Ponadto, podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych kościoła 

rzymskokatolickiego, tj. w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, organizowanych na terenie obozu (tzw. msza polowa) lub w najbliższej 

parafii. Zastrzegamy jednak, że może dojść do sytuacji, że warunki pogodowe uniemożliwią organizację mszy polowej bądź wyprawę do kościoła. 

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ 

- regulamin obiektu 

- regulamin poruszania się po drogach  

- regulamin w czasie wycieczki, marszu, na biwaku 

- regulamin służby wartowniczej  

- regulamin kąpieli  

- regulamin ochrony przeciwpożarowej  

- regulamin zastępu służbowego  

- regulamin ewakuacyjny  

- regulamin uczestnika obozu 

- postępowanie w przypadku pożaru  

- postępowanie w przypadku powodzi 

 

  


