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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ ZIMOWISKO „OLIMPIADA W SAPPOPRO 
Typ formy 

HALiZ 
Zimowisko 

Adres zimowiska 
 

Zwardoń 186 A 34-373 Zwardoń 

Czas trwania zimowiska 30.01-7.02.2016 

Dane organizatora 
 

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec Pruszków 

Data i godzina wyjazdu 30 stycznia 2016, 05.00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele 

Data i godzina powrotu 7 lutego 2016, 21.00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania zimowiska 
796440990 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy) 
 

INP 281465 GOTHAER 

Komendant Zimowiska  

Hm. BeataPawełczyńska 

Warunki socjalne podczas zimowiska 

Zakwaterowanie w pokojach 2-6 osobowych w własnymi łazienkami. Infrastruktura ośrodka dostępna dla uczestników. Szczegóły na stronie 

http://www.orawcowa.pl/ 

Ramowy program pobytu 

Podane godziny oznaczaj kiedy dane zajęcia rozpoczynają się. 

08.00 pobudka  

08.05 mycie i porządki  

08.30 apel i sprawdzanie porządków 

09.00 śniadanie 

09.30 zajęcia programowe 

14.00 obiad 

14.30 cisza poobiednia 

15.30 zajęcia programowe 

19.00 kolacja 

19.30 zajęcia programowe 

22.00 wieczorne mycie, pożegnanie dnia /dla zuchów 21,30 

23.00 Cisza nocna/ dla zuchów 22.00 

W godzinach przedpołudniowych zajęcia narciarskie lub zajęcia na śniegu. Popołudniu zwiedzania lub zajęcia programowe. Wieczorem zajęcia w 

ośrodku. 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
3 i deser 

Sposób przygotowania KUCHNIA OŚRODKA 
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

 legitymacja szkolna,  

 dowód osobisty jeśli jest (przejście do Słowacji) 

 pełne umundurowanie w tym nie zapominać o beretach. 

 Minimum 1 koszulka szczepowa,  

 kurtka szczepowa,  

 kapcie/ buty do chodzenia po ośrodku,  

 pidżama,  

 bielizna i odzież na zmianę,  

 ręcznik i przybory toaletowe,  

 strój kąpielowy, klapki (i czepek na wszelki wypadek) 

 ciepłe bluzy i spodnie, strój do zabaw na śniegu/do  

nart, 

 minimum dwie pary butów w tym jedne do śniegu i na zimowe 

spacery,  

 ciepły strój na dwór -kurtka,  szalik,  czapki rękawiczki 

 zeszyt/notatnik, jako rzecz dodatkowa: poradnik harcerski i 

śpiewnik 

 aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż  w dwie strony) jeśli 

dziecko ma chorobę lokomocyjną. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Rezygnacja może nastąpić tylko wypadku  sytuacji losowych w tym choroby. Zadatek 100 zł nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja jest uzasad-

niona przypadkiem losowym pozostałą kwota zostanie zwrócona. Jeśli rezygnacja nie jest spowodowana  wypadkiem losowym a kwota została 

zapłacono zwrotowi podlega 50 % opłaty czyli 325 zł 

Dodatkowe informacje 

Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu zimowiska 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 wypoczynku. 

 

Podczas  zimowiska obowiązuje zakaz posiadania telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty fotograficzne, mp3 

są zabierane na zimowisko na wyłączną odpowiedzialność  uczestnika. 

 

W trakcie zimowiska rodzice w każdej chwili mogą dowiadywać o dziecko u Komendanta Zimowiska. Nie ma możliwości rozmowy z dzieckiem w 

czasie trwania zimowiska chyba że zachodzi uzasadniona potrzeba- sytuacja losowa w rodzinie, stan emocjonalny dziecka wymagający kontaktu 

z rodzicami. 

 

Informujemy, że podczas trwania zimowiska uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych – MSZY 

NIEDZIELNEJ w pierwsza niedzielę zimowiska.  

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o 

dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wyma-

gała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


