
Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 1 

 

 

 

Strona 1 z 3 

Warunki uczestnictwa 
Nazwa formy HALiZ Obóz harcerzy SHDS i Kolonia zuchowa SHDS 

Typ formy 
HALiZ 

Obóz stały 

Adres obozu KRYNICA MORSKA ul Marynarzy. Baza Chorągwi Stołecznej ZHP 

Czas trwania obozu 

Obóz harcerski – 4 lipca do 19 lipca (16 dni) 

Kolonia zuchowa – 4 lipca do 14 lipca (11 dni 

Obóz dla członków NS – 14 lipca do 19 lipca (6 dni) 

Brak odwiedzin rodziców.  

Dane organizatora Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec ZHP Pruszków 

Data i godzina wyjazdu harcerzy  
4 lipca 2020  06:00 harcerze   14 
lipca 2020 członkowie drużyny NS 

Miejsce wyjazdu  4 lipca Przy Torze Kolarskim w Pruszkowie 
14 lipca Przy szkole na Wapiennej 
 

Data i godzina powrotu harcerzy 
w tym członków NS 

19 lipca 2020 ok. 19:00 Miejsce powrotu Przy Torze Kolarskim w Pruszkowie 

Data i godzina powrotu zuchów 14 lipca 2020 ok. 20:00 Miejsce powrotu Przy Torze Kolarskim w Pruszkowie 

Kontakt z organizatorem podczas 
trwania obozu/kolonii 

509 443 699 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy) Chorągwi Stołecznej 

Komendant Obozu hm. Beata Pawełczyńska 

Odpłatność dla harcerzy 1250,00 zł 

Odpłatność dla zuchów 950,00 zł 

Odpłatność dla członków drużyny 
NS 

0,00 zł 

Warunki socjalne podczas obozu – zgodne z wymaganiami GIS i MEN na czas pandemii  
 Baza usytuowana w pasie leśnym Mierzei Wiślanej 300 metrów od morza. 

 Zakwaterowanie harcerzy w  namiotach typu „dziesiątka” – max 4 osoby w jednym namiocie 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę 

 Wszyscy uczestnicy śpią na kanadyjkach (nie budujemy pryczy) Praca pionierkowa będzie przeniesiona na zdobnictwo obozowe. 

 Zakwaterowanie zuchów w namiotach z sypialniami – 2 zuchy w jednym namiocie 

 Toalety spłukiwane klasyczne (jak w domu). Obok stanowisko z bieżącą ciepłą wodą do mycia rąk i stanowisko odkażania rąk 

 Prysznice campingowe z woda ciepłą bieżącą, kraniki z wodą bieżącą. Woda   z miejskiego wodociągu.  

 Posiłki przygotowywane przez zatrudnioną kadrę w obozowej kuchni. Posiłki spożywane na naczyniach jednorazowych. Zapewniamy 3 posiłki 
i deser 

 Jadalnia zgodnie z zaleceniami i możliwością utrzymania zalecanego dystansu pomiędzy uczestnikami. 

 Ratownik medyczny/pielęgniarka dostępny cała dobę na terenie wypoczynku. Codzienne pomiary temperatury przez pielęgniarkę. 

 Ratownik wodny i codzienne pobyty nad morzem.  

 Wyjścia tylko nad morze. Spacery (nawet całodniowe) plażą 

 Brak wyjść do sklepu ale możliwość zlecenia zakupów dla zaopatrzeniowca (zakupy przyjadą na miejsce). 

 Ogniska i zajęcia programowe z zachowanie zasad GIS /MEN. Zapewniony duży namiot świetlicowy na zajęcia. 

 Uczestnicy mają zapewniony dostęp do mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody. 

Limit miejsc na wypoczynku 
W związku z sytuacją dysponujemy 40 miejscami na obóz harcerski i 16 miejscami na kolonię zuchową. 12 miejscami w obozie dla Drużyny 
NS. 
 
KONTAKT I INFORMACJE. W związku z tym, że nie możemy zorganizować zebrania informacyjnego na wszystkie pytania odpowiemy. Prosimy o 
kontakt. 

mail beata.pawelczynska@zhp.net.pl 

telefon 509 443 699 

TERMINY WPŁAT :  
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Wszystkie wpłaty przelewem na konto hufca. Wpłata po otrzymaniu maila, że przyjęliśmy zgłoszenie , dziecko zmieściło się w limicie miejsc 
i jest zakwalifikowane. Minimum 300 zł zadatku w terminie 5 dni od otrzymaniu maila potwierdzającego. Pozostała kwota do 30 czerwca  
Wpłacamy z takim  tytułem: DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADANIOWA HAL - (Z JAKIEJ DRUŻYNY) - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
Konto bankowe: Mbank 23 1140 1010 0000 2412 8400 1013 Odbiorca: Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, Adres: ul. Jasna 2, 05-

804 Pruszków. 

KARTY  SKŁADAMY :  

 Osobiście wypełniamy w dniach 20 i 27 czerwca sobota w godzinach od 8,00 do 15,00. W siedzibie szczepu. Kraszew-
skiego, „Dom Pod Bocianem”. Zapewniona przestrzeń do swobodnego wypełnienia karty na miejscu z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa.  

 Członkowie NS na zebraniu w szkole na ul. Wapiennej (termin podamy mailem) 

Dodatkowe informacje 

1. Podczas obozu uczestnicy nie mogą być zabierani z terenu obozu(czasowe/weekendowe) odbieranie dzieci z wypoczynku)  
2. Jest możliwy odbiór dziecka po wypoczynku z miejsca wypoczynku, na zasadzie stałego odebrania. 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. 

3. Nie są możliwe odwiedziny Zasady dotyczące wizyt rodziców - w związku z ograniczaniem kontaktu z osobami z zewnątrz w celu minimalizacji ryzyka, 
odebranie dziecka z formy wypoczynku jest bez powrotu. 

4. Dodatkowe oświadczenia - w celu zakwalifikowania dziecka do udziału w formie wypoczynku, rodzice / opiekunowie są zobowiązani wypełnić / podpisać 

dodatkowe oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury oraz o świadomości ryzyka związanego z pandemią.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego - do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka niepoko-

jących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) 

6. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywa-

jącą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

7. Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczone do przewozu uczestników.  

8. Miejsce zbiórki i powrotu na i z wypoczynku podzielone jest na strefy - osobno dla osób odprowadzających i dla uczestników wypoczynku 

9. Osoby przywożące i odbierające dzieci bezpośrednio na i z miejsca wypoczynku nie mogą wchodzić na teren wypoczynku.  

10. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinfor-mować orga-

nizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczest-

nika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdro-

wotnych do udziału w wypoczynku. 

11. Miejsce zbiórki i powrotu na i z wypoczynku podzielone jest na strefy - osobno dla osób odprowadzających i dla uczestników wypoczynku 

12. Podczas  obozu/kolonii zuchowej obowiązuje zakaz posiadania telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty foto-
graficzne, mp3 są zabierane na obóz/kolonię na wyłączną odpowiedzialność  uczestnika. Na obozie obowiązuje również zakaz posiadania ostrych 
narzędzi przez zuchy.  

13. W trakcie obozu rodzice w każdej chwili mogą dowiadywać się o dziecko u Komendanta obozu oraz drużynowych. Nie ma możliwości rozmowy z 
dzieckiem w czasie trwania obozu chyba że zachodzi uzasadniona potrzeba- sytuacja losowa w rodzinie, stan emocjonalny dziecka wymagający 
kontaktu z rodzicami. 

14. Proszę nie dawać zuchom więcej niż 50zł kieszonkowego, w lesie nie mają gdzie wydawać pieniędzy.  
15. Informujemy, że podczas trwania obozu/kolonii będziemy się starali zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych – MSZY 

NIEDZIELNEJ poprzez organizację takowej na terenie wypoczynku. Nie będzie możliwe wyjście na msze do kościoła w Krynicy. 
16. 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 wymagała, 
będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 
. 

 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika – HARCERZE wszyscy biorący udział w 16 dniowym 
wypoczynku 
 Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczest-

nika wypoczynku z indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypo-

czynku. Płyn do dezynfekcji rąk w indywidualnych pojemnikach pod-
ręcznych  

 pełne umundurowanie  z nakryciem głowy 

 2 koszulki szczepowe, (dla SHDS obowiązkowa) 

 kurtka szczepowa, (dla SHDS obowiązkowa) 

 bielizna i odzież na zmianę,  

 ręcznik i przybory toaletowe,  

 strój kąpielowy 

 Bidon oraz kubek do napojów  

 Prześcieradło (obowiazkowo 2 szt) 

 Śpiwór 

 Krem do opalania 

 Koc 

 Płaszcz przeciwdeszczowy 

 Sandały, kalosze, klapki na plażę, buty do munduru i buty wygodne 
do chodzenia za kostkę (rozchodzone przed obozem) 

 Strój obrzędowy 

 Poradnik harcerski 

 Finka lub scyzoryk –dla UCZESTNIKÓW powyżej 7 klasy) 

 aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż  w dwie strony, jeśli 
dziecko ma chorobę lokomocyjną) 

 Inne według dodatkowego wskazania drużynowego
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika – HARCERZE Skalny Sokół (ze Ośrodka Szklono- 
Wychowawczego przy ul. Wapiennej biorący udział w 6 dniowym wypoczynku 
 

 Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczest-
nika wypoczynku z indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypo-
czynku. Płyn do dezynfekcji rąk w indywidualnych pojemnikach pod-
ręcznych  

 bielizna i odzież na zmianę,  

 ręcznik i przybory toaletowe,  

 strój kąpielowy 

 Bidon oraz kubek do napojów  

 Prześcieradło (obowiazkowo 2 szt) 
 Śpiwór 

 Krem do opalania 

 Koc 

 Płaszcz przeciwdeszczowy 

 Sandały, kalosze, klapki na plażę, buty do munduru i buty wygodne 
do chodzenia za kostkę (rozchodzone przed obozem) 

 Poradnik harcerski 

 aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż  w dwie strony, jeśli 
dziecko ma chorobę lokomocyjną) 

 Inne według dodatkowego wskazania drużynowe 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika - 
ZUCHY 
 Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczest-

nika wypoczynku z indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypo-
czynku. Płyn do dezynfekcji rąk w indywidualnych pojemnikach pod-
ręcznych  

 Śpiwór, Koc i  Prześcieradło(obowiazkowo  min. 2szt),  
 Poduszka/ukochana maskotka do spania 

 Przybory higieniczne w zamykanej kosmetyczce(pasta, szczoteczka, 
żel do mycia/mydło, żel antybakteryjny, szampon, nie brać dezodo-
rantów w spray-u, dla dziewczynek 10 gumek do włosów + spinki 
+szczotka,inne wg uznania) 

 Środek przeciwko komarom oraz po ugryzieniach komarów (np. fe-
nistil) 

 Indywidualną maseczkę (na wypadek konieczności wyjścia np. do le-
karza) 

 Krem do opalania 

 Pełen mundur: bluza mundurowa, ciemne długie spodnie(najlepiej 
dwie pary, ważne żeby w szlówki mieścił się pas), chusta, pierścień, 
pas, czapeczka zuchowa i ciemne buty mundurowe 

 Mokre chusteczki, chusteczki higieniczne 

 Spodnie długie (4 pary- w tym czarne do munduru oraz dresowe/le-
ginnsy dla dziewczynek )  

 Spodnie krótkie (3 pary) 

 Koszulki z krótkim rękawem (ilość dni koloni +2 sztuki, koszulki nie 
te ulubione tylko takie, które mogą się zniszczyć) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Koszulki szczepowe (obowiazkowo min. 2 szt ) 

 Kurtka szczepowa ( do kupienia u kadry) 
 Ciepła bluza/polar (3 szt) 

 Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 

 Piżama lub dres do spania(minimum 2-3 komplety) 

 Strój obrzędowy/przebranie (w tematyce bajek DIsneya)  

 Kubek z uchem do picia( nie metalowy), kubek plastikowy do mycia 
zębów 

 Bidon do picia  

 Kalosze, Sandały, klapki 

 Adidasy/trampki (wygodne buty do chodzenia, rozchodzone przed 
kolonią) min 2 pary 

 Ręcznik dwa duże + jeden mały do twarzy, polecam zakupić ręczniki 
szybko schnące, nie trzymają na obozie tak wilgoci jak normalne. 

 Strój kąpielowy 

 Bielizna ( w liczbie szt. odpowiadającym dniom kolonii+4 zapasowe 
sztuki) 

 Latarka z zapasowymi bateriami; najlepiej czołowa 

 Chusta lub czapka na głowę od słońca 

 Zeszyt+piórnik (lub inne zajęcia na chwile wolne ) 

 Koperty i znaczki do pisania listów 

 Koszulki do zniszczenia (najlepiej biała) oraz bardzo przydadzą nam 
się stare prześcieradła, które wykorzystamy w kreatywny sposób  

 aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż  w dwie strony) jeśli 
dziecko ma chorobę lokomocyjną+ jeśli dziecko pobiera leki odda-
jemy je w woreczku strunowym przy autokarze podpisane 

 Pakujemy się w duże plecaki+ mały plecaczek podręczny. Duży ple-

cak po przyjeździe jest przenoszony przed harcerzy do kolonii oraz 

przy wyjeźdze

 


