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Warunki uczestnictwa 
 

 

Nazwa formy 

HALiZ 
 

Typ formy     

HAL i Z 
Kolonia zuchowa 

Obóz stały pod namiotami 
 

Dane organizatora) 
ZHP Komenda Hufca im dh dr Z. Krawczyńskiego w Chrzanowie 

 

 

 

Adres formy HALiZ 
Letnia Baza Obozowa Hufca ZHP Chrzanów w Szarym Dworze 

84 – 110 Krokowa 

 

 

Czas trwania  
Daty: od-  27.06.2021r. do- 17.07.2021r.oraz 17.07.07.2021 do 05.08.2021r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Data i godzina wyjazdu 

  Miejsce 

wyjaz-

du 

    

Data i godzina powrotu 

  Miejsce 

powro-

tu 

  

 

 

 

Kontakt do kierownika formy 

HALiZ 

  

 Podany na zebraniu rodziców przed obozem 

                                                                                                                                                                                                            

 

Kontakt z kadrą podczas formy  
 Podany na zebraniu rodziców przed obozem  

Uczestnicy są objęcie ubezpie-

czeniem NNW 

 PZU  

Warunki socjalne podczas formy HAL i Z 

Obóz harcerski – kolonia zuchowa zorganizowane są na terenie Letniej Bazy Obozowej Hufca ZHP Chrzanów w 

Szarym Dworze która umiejscowiona jest na obrzeżach Otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Baza wyposa-

żona jest w pełną infrastrukturę niezbędną do realizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodną z przepi-

sami: ZHP GK, Sanepidu, MEN. GKPSP, GKP. Uczestnicy w większości zakwaterowani są w namiotach typu: „NS”, 

„SAN”, „Murzyn” z pełnym wyposażeniem łóżka, materace, półki, wieszaki, podłogi i kraty drewniane. Baza wyposa-

żona jest w: węzeł sanitarny – pawilon WC, umywalnia polowa ( bieżąca woda ), umywalnia z natryskami ( bieżąca i 

ciepła woda ), zaplecze kuchenno – magazynowe, dwie świetlico – jadalnie, zaplecze techniczne ( magazyn sprzętu 

obozowego, warsztat mechaniczny. Na terenie bazy jest możliwość organizacji zajęć sportowych: piłka siatkowa, 

kometka, mini piłka nożna, itp.    

Koszt obozu

Całkowity koszt obozu harcerskiego / kolonii  

zuchowej „Szary Dwór – 2021” wynosi: 

Zuchy, harcerze, harcerze starsi * – 1.550 zł.  

Dzieci i młodzież niezrzeszona     -  1.600 zł. 

 

 

 

Wpłat należy dokonywać wyłącznie  na konto bankowe Hufca ZHP Chrzanów:   W tytule przelewu prosi-

my podać DSCZ – imię i nazwisko dziecka/ jednostka/ turnus /Obóz w Szarym Dworze. 

81 1240 4230 1111 0010 6646 9228 
Uwaga! możliwość wpłacania na raty na w/w konto. Całość wpłaty winna być dokonana w terminie do    

           dnia 30.05.2021r. 

* Członkowie ZHP ( zuchy, harcerze, harcerze starsi ) to osoby ujęte w e-ewidencji ZHP z opłaconymi składkami 

członkowskimi. 
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Organizator HAL zapewnia: 

 zakwaterowanie w warunkach obozowych, 

 wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 

 opieka kadry opiekuńczej ( instruktorzy ZHP KH Chrzanów, wychowawcy, ratownicy WOPR, pielęgniarka ); 

 koszty przejazdu tam i z powrotem, 

 ubezpieczenie od NNW, 

 program w oparciu o metodykę zuchową i harcerską, zgodną z Harcerskim Systemem Wychowawczym, 

 wycieczka autokarowa 

 

Posiłki 

Liczba posiłków 

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

Sposób przygo-

towania 

Posiłki przygotowuje personel, który posiada odpowiednie kwalifikacje i badania lekar-

skie, zgodnie z wymogami sanitarnymi. Uczestnicy obozu pomagają w drobnych pra-

cach jak np. nakrywanie do stołów, czy oczkowanie ziemniaków w ramach odbywania 

służby.  

Rodzaj posiłków 
Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)              
+ wyprowiantowanie na wycieczki autokarowe oraz drogę powrotną. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

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

wniesionej odpłatności. Z wniesionej odpłatności organizator formy HALiZ potrąca poniesione już koszty, np. koszt 

wykupionych przejazdów uczestnika/biletów, zakupionych materiałów programowo-organizacyjnych, ubezpieczenia, 

zakupionego wyżywienia itp.   

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 ko-

lejności na rachunek pracodawcy, do wysokości jego wpłaty, zaś ew. pozostałą część zwrotu przekazuje się na ra-

chunek wskazany we wniosku. 

Dodatkowe informacje 

Podczas Harcerskiej Akcji Letniej  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  Bazy Obozowej w Sza-

rym Dworze 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.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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. 

 
Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je pielęgniarce lub instruktorowi, na cały czas 

pobytu, w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania. 

 


