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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Zimowisko harcerskie  
Typ formy 

HALiZ 
Zimowisko 

Adres zimowiska 

 

Ośrodek Biwakowo-Obozowy Hufca Poznań-Piast  

Ul. Północna 25, 62-022 Rogalinek 

Czas trwania zimowiska 
 

  6-10 luty 2017  

Dane organizatora 

 

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań-Grunwald 

24 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „AWANGARDA” 

Data i godzina wyjazdu 
 

06.02.2017; g. 9:00 

Miejsce wyjazdu  

Pętla autobusowa ul. Starołęcka Poznań 

Data i godzina powrotu 

 

10.02.2017; g. 15:00 

Miejsce powrotu  

Pętla autobusowa ul. Starołęcka Poznań 

 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania obozu 
Komendant zimowiska phm. Agnieszka Puzio Tel. 669-413-567 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy) 
 

PZU polisa : IPB nr 12430043 

Kadra obozu 

 

 

Komendant zimowiska: phm. Agnieszka  Puzio HR  - Komendant 24 Szczepu DHiGZ „AWANGARDA”, druży-

nowa 270 PDHS AWANGARDA, zastępca Komendanta Hufca Poznań-Grunwald; magister UAM; właściciel 

firmy eventowej.  

 

Wychowawca: pwd. Dorota Młyńczak – drużynowa 59 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej TURAWAN; uczenni-

ca liceum.  

 

Wychowawca: pwd. Marcin Dettlaff – przyboczny 57  Poznańskiej Drużyny Harcerzy HUBALCZYCY; uczeń 

technikum. 

  

Warunki socjalne podczas obozu 

Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych z podziałem na drużynę męską i żeńską. Każdy pokój wyposażony w łóżko piętrowe, regał, stół, 

krzesła, koc. W ośrodku znajdują się dwie łazienki – damska i męska, wraz z prysznicami, toaletami, umywalkami. W ośrodku znajduje się duża 

stołówka oraz świetlica, z której będziemy korzystać podczas realizacji programu zimowiska. Wyżywienie zapewnione przez właściciela ośrodka – 

4 posiłki dziennie. Opieka medyczna zostanie zapewnione w najbliższym ośrodku zdrowia.   

Ramowy program pobytu 

Zimowisko realizowane będzie metodą harcerską. Uczestnicy podzieleni zostaną na drużyny, a te na zastępy. Praca w małych grupach pozwoli na 

rozbudzenie aktywności uczestników i ich samorealizację. Uczestnicy podczas codziennego podsumowania dnia będą mieli możliwość czynnego i 

aktywnego uczestnictwa w życiu zimowiska, kształtowania postaw sprzyjających samorządności oraz wpływania na program zimowiska.  

Projekt przewiduje wykorzystanie w programie technik harcerskich i różnorodnych form pracy harcerskiej. Pozwala to na stworzenie warunków 

do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pionierki, służb wartowniczych, pierwszej pomocy przedmedycznej, piosenki i pląsów, gier i 

zabaw, które wpływają na wzrost samodzielności i umiejętności działania w grupie. Projekt przewiduje elementy wychowania patriotycznego, 

ekologicznego oraz turystyki i krajoznawstwa, sportu i rekreacji, w tym wycieczki piesze, zabawy na świeżym powietrzu, zawody sportowe, 

warsztat plastyczny i artystyczny.  

 



Warunki uczestnictwa  
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Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania Wyżywienie zapewnione przez właściciela bazy w Rogalinku  

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

EKWIPUNEK OBOZOWY 

 

1. WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA 

2. Pełne umundurowanie ( zgodnie z załącznikiem)  

3. Polar i koszulka szczepu 

4. Spodnie moro długie 

5. Buty mundurowe – trekingowe, opinacze, desanty, glany  

6. Plecak duży (90 l max) 

7. Plecak mały na wędrówki  

8. Ciepły śpiwór 

9. Kubek 

10. Latarka + zapasowe baterie  

11. Bluza z długim rękawem x 2 

12. Spodnie z długimi nogawkami x2 

13. Koszulki x5 

14. Bielizna (majtki i skarpetki – im więcej, tym lepiej) 

15. Kurtka przeciwdeszczowa 

16. Ciepły dres do spania + ciepłe skarpety 

17. Czapka, szalik, rękawiczki 

18. Buty sportowe ( WYGODNE) 

19. Klapki pod prysznic 

20. Kosmetyczka (pasta i szczoteczka do zębów, mydło, żel 

pod prysznic, szampon do włosów, szczoteczka do pa-

znokci, obcinacz do paznokci. Ręczniki  (pod prysznic, do 

twarzy, szczotka do włosów) 

21. Niezbędnik mundurowy ( igły, nici, agrafki, guziki, zapa-

sowa lilijka) 

22. Kompas/finka – kto posiada  

23. Notatnik, śpiewnik, piórnik 

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należący 

do uczestników sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościo-

we oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu na zimowi-

sku- zaleca się nie branie żadnego sprzętu – mp3, tele-

fonów. 

 

MOŻNA WZIĄĆ APARAT!!!!  

Kontakt z dzieckiem zapewniony przez telefon komendanta obozu. 

Wszystko pakujemy w PLECAK !! ZAKAZ WALIZEK I TOREB 

DO RĘKI. PLECAK!   

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu nie zwrócona zostanie wpłacona zaliczka oraz poniesione już do tego czasu wydatki związane z organizacją 

zimowiska. Zwrócona zostanie część niewykorzystana czyli opłata za wyżywienie.  

 

Dodatkowe informacje 

 

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.  

 

W przypadku zachowania niezgodnego z Prawem Harcerskim, Regulaminami imprezy – organizator zastosuje następujące zasady: pierwsza 

uwaga – rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą grupy, druga uwaga – rozmowa w obecności komendanta – telefon do rodzica informujący o 

zaistniałej sytuacji, trzecia uwaga – prośba o odebranie uczestnika z imprezy na koszt rodzica.  

 

W przypadku: spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na teren bazy, samowolnego oddale-

nia się od grupy, palenia papierosów, posiadania lub spożywania używek, braku posłuszeństwa wobec kadry, ważnego naruszenia regulami-

nów obozu, uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).  


