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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Zimowisko STAR TREK 
Typ formy 

HALiZ 
Zimowisko stacjonarne 

Adres formy wypoczynku 

Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowe Fala 1 

76-032 Łazy k. Milena 

Ul. Gościnna 5 

Czas trwania formy wypoczynku 09.02. – 13.02.2019 

Dane organizatora ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14 a, 84-230 Rumia 

Data i godzina wyjazdu 09.02.2019 r., godz 8.00 Miejsce wyjazdu Dom Harcerza w Rumi 

Data i godzina powrotu 13.02.2019r.  ok godz 16.00  Miejsce powrotu Dom Harcerza w Rumi 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy wypoczynku 
phm. Aleksandra Piotrowska tel. 504 747 540 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  PZU Nr 1027093059 

Kadra formy wypoczynku 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant: phm. Aleksandra Piotrowska, Kurs Kierowników Wypoczynku, instruktor- wychowawca od 

1990r. 

 

 Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiada-

ją odpowiednie kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku 

Zakwaterowanie w ośrodku hotelowym, pokoje z łazienkami i z pościelą. Do dyspozycji uczestników stołówka i kuchnia w budynku, sale do zajęć, 

boisko sportowe, miejsce na ognisko 

Ramowy program pobytu 

Zimowisko prowadzone pionami zgodnie z metodyką harcerską i starszoharcerską. Wycieczki oraz wędrówki po okolicy, zdobywanie stopni i 

sprawności. Elementy technik harcerskich jak pionierka, terenoznawstwo, pierwsza pomoc, symbolika i struktura i mnóstwo innych atrakcji. 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
3 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, kolacja)  

Sposób przygotowania Posiłki przygotowywane  i serwowane na miejscu, w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnik

obuwie sportowe 2 pary, buty na wędrówki, bielizna osobista /co najmniej 4 pary skarpet/, przybory toaletowe /mydło, pasta i 

szczoteczka do zębów, szampon,  2 ręczniki, kompletne umundurowanie

dwie pary długich spodni, dres, strój kąpielowy, 2 bluzy z długim rękawem, odzież zimowa, czapka, rękawiczki, szalik, obuwie i kurtka przeciw-

deszczowa i oczywiście dobry humor. 

Warunki kwalifikacji

Wpłata zadatku do dnia 10.12.2018 w kwocie 200 zł, do dnia 15.01.2019.pozostałej kwoty 290 zł 

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Hufca ZHP Rumia w Banku Pekao SA  92 1240 5400 1111 0010 6320 8488 z dopiskiem: zimowisko Star Trek, 

imię i nazwisko dziecka. Oddanie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej do dnia 15.01.2019r. Zapłacone składki członkowskie ZHP za I półrocze. 



Warunki uczestnictwa  
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

W przypadku rezygnacji do 21 dni przed wyjazdem – zwracamy 100% zadatku, do 15 dni przed wyjazdem – zwracamy 50% zadatku. W przypadku 

rezygnacji po 26.01.2019r. zadatek nie zostanie zwrócony. 

Dodatkowe informacje 

Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu placówki 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. 

 

 

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. 

 

 

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

(data, podpis opiekuna prawnego/ rodzica)                (data, podpis organizatora wypoczynku) 


