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WARUNKI UCZESTNICTWA 
w  wypoczynku HAL 2018 

organizowanym przez 
Szczep 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych  
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” w Łomiankach 

 
1. Organizator:   Szczep 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych  

im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” w Łomiankach 
2. Komendant:   Agnieszka Radziuk  tel.: 795-687-209 

                         e-mail: agnieszka.radziuk@zhp.net.pl 
 

I. Zasady ogólne 
1. Organizator organizuje kolonię i obóz zwane dalej wypoczynkiem dla wszystkich dzieci  
i młodzieży należących do ZHP. 
2. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w wypoczynku jest wypełniona karta 
kwalifikacyjna uczestnika pobierana i oddawana w terminie wyznaczonym przez 
organizatora oraz opłacone składki członkowskie ZHP za I i II kwartał 2018 roku. Organizator 
zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania uczestnika do udziału w wypoczynku, 
w przypadku otrzymania negatywnej opinii od kadry gromady/drużyny, której jest on 
członkiem. 
3. Niniejsze Warunki stanowią integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika. 
4. Uczestnikiem  wypoczynku zorganizowanej przez Szczep 462 Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych im. Batalionu Harcerskiego „Zośka” w Łomiankach może być dziecko, które 
spełnia kryterium wiekowe  tj.:  
a) kolonia zuchowa: 6 – 9 lat 
b) obóz harcerski: 10 – 20 lat. 
5. Jeżeli dziecko ze względu na wiek nie kwalifikuje się do udziału w  wypoczynku, na wniosek 
i odpowiedzialność rodziców/opiekunów może wziąć w niej udział. Taka kwalifikacja wymaga 
zgody komendanta wypoczynku. W takim przypadku organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za rezygnację dziecka z udziału w  wypoczynku w wyniku złej aklimatyzacji 
w grupie, bądź nie dostosowania się do warunków  wypoczynku. 
6. W razie konieczności, organizator może skorzystać z transportu prywatnego w celu przewozu 
uczestnika do szpitala/miejsca zapewnienia opieki. Jednocześnie w razie zagrożenia zdrowia lub 
życia dziecka rodzic / prawny opiekun zgadza się na jego leczenie, hospitalizację, zabiegi i operacje. 
7. Rodzic / opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka zgodnie z art. 
25 i art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. 
zmianami). Zgadza się na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek swojego dziecka na 
stronach ZHP zarejestrowanych podczas zajęć w celu informacji i promocji ZHP.                                      
8. Rodzic / opiekun wyraża zgodę na okresowe badanie czystości włosów w obecności innych 
uczestników obozu / kolonii zuchowej. 

 
II. Regulowanie należności: 
1. Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 
a) dla zuchów, w terminie: 14 lipca 2018 – 28 lipca 2018: 1200,00 PLN 
b) dla harcerzy, w terminie: 7 lipca 2018 – 28lipca 2018: 1500,00 PLN 

mailto:agnieszka.radziuk@zhp.net.pl


  
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki 
Związek Harcerstwa Polskiego 

 

2 
 

2. Odpłatności można dokonywać  w ratach: 
Zuchy 
I rata  200,00 zł płatna do 31-03-2018 
II rata 500,00 zł płatna do 30-04-2018 
III rata 500,00 zł płatna do 31-05-2018 
Harcerze 
I rata  200,00 zł płatna do 31-03-2018 
II rata 600,00 zł płatna do 30-04-2018 
III rata 700,00 zł płatna do 31-05-2018 
 
Wpłat można dokonywać wyłącznie  na konto Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki: 
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 
Konto : 97 8011 0008 0000 0032 3330 0004 
z dopiskiem: DSCZ/imię i nazwisko dziecka/ OBÓZ – KOLONIA/ drużyna-gromada 
 
Organizator wystawia faktury VAT w ciągu 21 –  dni od dokonania pełnej wpłaty na prośbę 
zainteresowanego, po pisemnym złożeniu danych do faktury Komendantowi.  
 
III. Rezygnacja z udziału w wypoczynku 
1. W przypadku rezygnacji z wypoczynku przed jego rozpoczęciem zwrot kosztów jest 
pomniejszony o zaliczkę.  
 
IV. Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 
1.  zakwaterowanie: w namiotach ; 
2.  wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży - 3 posiłki dziennie + dostęp do 
owoców; 
3.  opieka kadry opiekuńczej (w tym ratownika, pielęgniarki); 
4. koszty przejazdu tam i z powrotem – miejsce zbiórki oraz odbioru dzieci wskazuje 
organizator najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem  wypoczynku; 
5.  ubezpieczenie od NNW; 
6.  realizacja programu; 
 
V. Prawa i obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik  wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Harcerskiego/Prawa 
Zucha, obowiązujących regulaminów wypoczynku, regulaminu ośrodka, w którym 
zorganizowany jest wypoczynek oraz poleceń kadry. 
2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych. 
3. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną (podpisaną  
i podstemplowaną) legitymację szkolną. W przypadku braku aktualnej legitymacji kosztami  
wynikającymi z konieczności zakupu biletów bez ulgi zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie. 
4. Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
niego podczas podróży i/lub pobytu na obozie/kolonii. 
5. Uczestnik jest zobowiązany posiadać niezbędny ekwipunek (według wykazu otrzymanego 
od organizatora). 
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6. Podczas wypoczynku uczestnicy mają zakaz posiadania telefonów komórkowych 
(podczas ciszy poobiedniej będą udostępnione telefony i rodzice/ opiekunowie będą mogli 
skontaktować się z uczestnikiem).  
VI. Prawa i obowiązki organizatora 

1. Organizator ma obowiązek prowadzenia wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami bezpieczeństwa i troską o dobro powierzonych mu pod opiekę 
dzieci. 

2. Organizator prowadzi wypoczynek zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania 
sięgającymi 100-letniej historii ruchu skautowego. 

3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską, sprawdzoną  
w śródrocznej pracy wychowawczej oraz podczas innych form wypoczynku. 

4. Organizator zapewnia realizację programu zgodnie z jego założeniami. 
5. Organizator nie ma możliwości zabezpieczenia ładowania sprzętu elektronicznego,  

a także nie może przyjąć odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie 
sprzętu. W związku z tym organizator zakazuje posiadania sprzętu elektronicznego.  
W przypadku stwierdzenia u uczestnika sprzętu elektronicznego zostanie on 
odesłany do rodziców/opiekunów na ich koszt. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę sprzętu podczas odsyłania do 
rodziców/opiekunów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za schorzenia i choroby oraz pogorszenie 
stanu zdrowia powstałe w wyniku nie podania przez rodziców/opiekunów informacji 
o tych schorzeniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. Jeżeli dziecko powinno brać 
leki podczas  wypoczynku, prawny opiekun powinien przekazać je w dniu wyjazdu 
komendantowi  wypoczynku (lub wskazanemu przez komendanta wychowawcy) 
podając informacje o dawkowaniu leków. 

7. Organizator ma prawo relegować z wypoczynku uczestnika, który nie przestrzega 
zasad wypoczynku określonych w pkt. V lub którego prawny opiekun nie podał pełnej 
informacji o stanie zdrowia uczestnika. Prawny opiekun jest zobowiązany do 
odebrania uczestnika wypoczynku w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o 
podjęciu decyzji o relegowaniu uczestnika.  

8. Organizator nie przewiduje odwiedzin. 
9. Organizator ma prawo odwołać wypoczynek z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli 

liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum, z powodu siły wyższej oraz 
decyzji władz państwowych, harcerskich lub innych instytucji. Odwołanie  
wypoczynku ze względu na niską frekwencję nie może nastąpić w terminie krótszym 
niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, a uczestnik zostanie o tym 
poinformowany. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do wskazania 
innej formy wypoczynku lub zwrotu wpłaconych pieniędzy. 
 

 
 
 
 


