Warunki uczestnictwa
Typ formy
HALiZ

Nazwa formy HALiZ

Biwak HAL Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP 2018

wycieczka

Adres formy HALiZ

Hostel Cynamon, ul. Sienkiewicza 40, 90-009 Łódź

Czas trwania formy HALiZ

24 sierpnia – 25 sierpnia 2018

Liczba noclegów

1

Dane organizatora (nazwa handlowa,
forma prawna i adres organizatora,
a także ich numery telefonów lub
adresy poczty elektronicznej)

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra
NIP: 9290002749
Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie ZHP

Uczestnicy

90 członków hufca, z zastrzeżeniem, że:
-30 osób ma przynależność służbową do Drezdeneckiego Szczepu Harcerskiego „Puszcza”
- 30 osób ma przynależność służbową do 1 Strzeleckiego Szczepu Harcerskiego „Czarna Jedynka”
- 30 osób ma przynależność służbową do 1 Dobiegniewskiej Drużyny Harcerskiej i Zuchowej

Kontakt do kierownika formy HALiZ (nr
telefonu i adres email)

phm. Ewa Anna Grzankowska, tel. 605035455, ewa.grzankowska@zhp.net.pl

Data i godzina wyjazdu

24.08.2018, godz. 14:00

Miejsce wyjazdu

Strzelce Kraj., Dobiegniew, Drezdenko

Data i godzina powrotu

25.08.2018, ok. godz. 23:00

Miejsce powrotu

Strzelce Kraj., Dobiegniew, Drezdenko

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter
środka transportu, a także informacje
dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz
postojów

Wynajęty autokar firmy RAD-TRANS Michała Tatarzyńskiego, przejazd drogą expresową, autostradą, z
planowanym min. jednym postojem przy autostradzie na MOP

Ubezpieczenie

Uczestnicy (zrzeszeni i niezrzeszeni) oraz kadra są objęci ubezpieczeniem NNW: polisa PZU SA nr
1029843293, oraz ubezpieczeniem OC: polisa PZU SA nr 1016432083. Ubezpieczenie NNW obejmuje:
świadczenie z tytułu śmierci, świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres
podstawowy (suma ubezpieczenia: 24 000 zł), zwrot kosztów leczenia (limit świadczenia 3 600 zł),
następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Kadra formy HALiZ
(wraz z określeniem kwalifikacji)

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które
posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
Nocleg: Hostel Cynamon, zakwaterowanie w pokojach dla 2-os, 3-os, 4-os jak i 8-os, z dostępem do łazienek, pryszniców oraz toalet.

Program pobytu
Dzień pierwszy: piątek, 24. sierpnia 2018 r.
14:00 Wyjazd ze Strzelec i Dobiegniewa, 14:45 Drezdenko
15:00-20:30 Przejazd z postojem na MOP na trasie A2
20:30-21:00 Zakwaterowanie w Hostelu Cynamon w Łodzi
21:00-22:00 Obiadokolacja w hostelu
22:00-23:00 Toaleta nocna
23:00-9:00 Cisza nocna
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Dzień drugi: sobota, 25. sierpnia 2018 r.
9:00-10:00 Pobudka, toaleta poranna
10:00-11:00 Śniadanie w hostelu
11:00-11:30 Wykwaterowanie z hostelu
11:30-12:00 Przemarsz do Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13
12:00-14:00 Wizyta w Muzeum Tradycji Niepodległościowych
- zwiedzanie wystawy + prelekcje (w systemie zmianowym)
14:00-14:15 Przemarsz do Manufaktury
14:15-14:45 Obiad (grupa I 46 os, pozostała część grupy zwiedzanie Manufaktury, sesja fotograficzna) –
14:45-15:15 Obiad (grupa II 46 os, pozostała część grupy zwiedzanie Manufaktury, sesja fotograficzna) –
15:15-15:20 Przejście do autobusu na parking pod Manufakturą
15:20-16:00 Przejazd do Kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Łodzi
16:00-17:30 Msza św. z udziałem harcerzy
17:30-24:00 Powrót autokarem + zadania projektowe w autobusie, podsumowanie wycieczki przez
wychowawców
Posiłki
Liczba posiłków w ciągu dnia

3

Sposób przygotowania

w Bistro przyhotelowym, obiadokolacja i śniadanie, kuchnia wegańska, obiad w restauracji Rajskie Jadło Manufaktura – zupa.

Rodzaj posiłków

obiadokolacja (piątek), śniadanie (sobota), obiad (sobota)

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika





prowiant na drogę (24.08.2018)
pełne umundurowanie harcerskie/zuchowe
ręcznik mały i duży
środki do kąpieli, klapki






nakrycie głowy
kieszonkowe na drobne wydatki
długopis
śpiewnik harcerski

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu wpłat Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, istnieje możliwość zamiany z inną osobą pragnącą zastąpić nieobecnego uczestnika.

Dodatkowe informacje
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 podczas trwania Biwaku HAL Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP w Łodzi uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: rzymskokatolickiej Mszy św. z udziałem harcerzy i zuchów z Chorągwi Łódzkiej ZHP.
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. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy
podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ NA STRONIE HUFCA UZNAJE SIĘ ZA DOSTARCZONE DO
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH I W PEŁNI PRZEZ NIE ZAAKCEPTOWANE, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DOTYCZĄ WW HALiZ DOSTĘPNE SĄ U KOMENDANTÓW SZCZEPU ORAZ DRUŻYNOWEJ 1DDHiZ
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