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Warunki uczestnictwa 
 

 

Nazwa formy HALiZ Obóz stały Hufca ZHP Sulejówek 

Typ 

formy 

HALiZ  

obóz stały  

 

Dane organizatora Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Sulejówek  

Adres formy HALiZ 
Obóz Harcerski Hufca ZHP Sulejówek w Zyzdrojowej Woli 11-710 Zyzdrojowy Piecek 

(gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie) 

 

Czas trwania  07-27.07.2019 (zuchy: 17-23.07.2019)  

Data i godzina wyjazdu 

07.07.2019 

(niedziela) 

Halinów godz. 7:00 

Sulejówek godz. 

7:00 

Miejsce  

wyjazdu 

Halinów: ul. Okuniewska 115 

Sulejówek: ul. Paderewskiego 29 

 

Data i godzina powrotu 
27.07.2019  

godz. 18:00 

Miejsce 

powrotu 

j.w.  

Kontakt do kierownika formy HALiZ  
pwd Małgorzata Foryś 513-549-339,  

oboz@sulejowek.zhp.pl, malgorzata.forys@zhp.net.pl 

 

 

Kontakt z kadrą podczas formy  
Kontakt do kadry podobozów zostanie podany przez kadrę drużyn w późniejszym 

terminie. 

 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW 
Gothaer COR 046491  

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

 

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Uczestnicy obozu (harcerze i zuchy) będą spali w namiotach 

typu wojskowego „10”. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, zimna wodę oraz możliwość korzystania z podgrzanej wody do kąpieli – 

kąpiel odbywa się w miskach w specjalnie zorganizowanych do tego cel namiotach sanitarnych. Uczestnicy będą musieli sami zbudować 

pionierkę obozową, czyli prycze (łóżka) oraz etażerki (półki). Na terenie obozu będą do dyspozycji toalety typu „Toi Toi”. Uczestnicy -

harcerze będą pełnili służbę pomocniczą w zorganizowanej kuchni polowej. 

Koszt obozu, terminarz wpłat 

 

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 

a) dla zuchów, w terminie: 17-23.07.2019: 550 PLN b) dla harcerzy, w terminie: 07-27.07.2019: 1200 PLN 

 

Odpłatności można dokonywać  w ratach: 

 

Zuchy 

I rata –30.04.2019 - 300. PLN (zaliczka bezzwrotna) 

II rata –15.06. 2019. - 250. PLN 

 

 

Harcerze 

I rata –30.04.2019 - 300. PLN (zaliczka bezzwrotna) 

II rata –15.06. 2019. - 900. PLN

 

Wpłat można dokonywać wyłącznie  na konto Hufca ZHP Sulejówek, nr rachunku bankowego 51 1240 2148 1111 0010 1648 2929 ,  

tytuł wpłaty: DSCZ HAL 2019, <imię i nazwisko>, Zyzdrojowa Wola, 7-27.07.2019”  

 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

● zakwaterowanie w warunkach obozowych, 

● wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 

● opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki); 

● koszty przejazdu tam i z powrotem, 

● ubezpieczenie od NNW, 

● program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym. 
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

            OGÓLNE:  

- Duży plecak turystyczny do zapakowania reszty ekwipunku (NIE torba – uczestnicy będą szli z tymi plecakami), 
- Mały plecak - do pakowania rzeczy np. na całodzienną wędrówkę. Powinien być to plecak usztywniany na oba ramiona, NIE na jedno ramię, 

ani NIE torba. 

- Śpiwór, Poduszka 

- Karimatę  

- Pełne umundurowanie  

- Dokumenty : legitymacja, książeczka harcerska + INFORMACJE O PRZYJMOWANYCH LEKACH dla kadry, 

- Pieniądze - kieszonkowe na obóz - na okazjonalny zakup np. dodatkowego picia na trasie czy czekolady. Nie za dużo. 
 

ODZIEŻ:  

- kurtka PRZECIWDESZCZOWA 
- odpowiednią ilość bielizny (skarpetki typu „stópki” NIE są odpowiednie na obóz), przyda się również kilka par grubszych skarpet. 

Najlepszym materiałem jest wełna/bawełna, zarówno jeśli chodzi o skarpety, jak i o bieliznę. 

- polar lub ciepłą bluzę -   Dlaczego polar, a nie sweter? Jest lżejszy, cieplejszy, nie chłonie tak wody i szybciej wysycha. 
- T-shirty, lekkie koszulki, krótkie spodenki/szorty,  

- nakrycie głowy (przeciwsłoneczne) 

- odzież do spania – najlepiej sprawdzą się ciepłe dresy. 

- strój kąpielowy 
OBUWIE: 

- wygodne buty turystyczne za kostkę - najlepiej buty trekkingowe, w razie braku najlepsze będą trapery.   

- wygodne lekkie buty na zmianę  

PRZYBORY KUCHENNE: 

menażka; niezbędnik lub sztućce; kubek (najlepiej ze sztucznego tworzywa odpornego na stłuczenie). Wskazany jest także kubek/bidon na 

wodę. 

PRZYBORY NA ZAJĘCIA: 

notatnik; długopisy - przynajmniej 2; śpiewnik; zegarek; kompas; linijka; gwizdek; latarka wraz z bateriami zapasowymi 

PRZYBORY TOALETOWE 

Mydło, szampon; szczoteczka i pasta do zębów; krem z filtrem; środek przeciw komarom; talk do stóp lub zasypka dla niemowląt; grzebień, 

ręczniki – min.2, niezbędne środki sanitarne i kosmetyki, stale przyjmowane lekarstwa; obcinaczka lub pilnik do paznokci; krem/pomadka do 

ust; dezodorant;  

INNE: igła + nici; podręczna apteczka (plaster, bandaż itp.); zapasowe sznurowadła; proszek do prania  

Posiłki 

Liczba posiłków 

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

Sposób przygotowania 

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Uczestnicy obozu 

pomagają w drobnych pracach, takich jak obieranie ziemniaków w ramach odbywania służby. Posiłki 

przygotowywane są w specjalnie do tego przeznaczonym namiocie kuchennym, w którym zainstalowano 

niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w idealnym stanie higieniczno-

sanitarnym pomimo polowych warunków. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny 

z obowiązującymi przepisami. 

Rodzaj posiłków śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

Zaliczka w wysokości 300 zł jest bezwrotna. W przypadku rezygnacji z wypoczynku po opłaceniu II raty (900) zł, opiekunowie mają prawo 

ubiegać się o jej zwrot. Z wniesionej odpłatności organizator formy HALiZ potrąca poniesione już koszty, np. koszt wykupionych przejazdów 

uczestnika/biletów, zakupionych materiałów programowo-organizacyjnych, ubezpieczenia, zakupionego wyżywienia itp. 

 

  Dodatkowe informacje 

 
Podczas Obozu stałego Hufca ZHP Sulejówek  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu Obozu stałego Hufca ZHP Sulejówek 

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 

formy HALiZ.) 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników 

niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane 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 

uczestnika.  
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● Harcerki i harcerze pełnią, wg. ustalonego grafiku, służby obozowe: kuchenną (pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawanie, 

sprzątanie i zmywanie sprzętu kuchennego, zapewnienie gorącej wody do mycia itp.), wartowniczą (dozór terenu obozu w dzień 

i w nocy). 

● Harcerki i harcerze są podzieleni na zastępy, które są najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi na obozie. Zastęp jest 

zakwaterowany w jednym namiocie, większość zadań programowych, czynności organizacyjnych i porządkowych oraz służb jest 

wykonywana zastępem. Zastępem dowodzi zastępowy - doświadczony rówieśnik lub nieco starszy uczestnik, którego zadaniem jest 

kierowanie zastępem i który jest uprawniony do wydawania członkom zastępu niezbędnych poleceń.  

● Specyfika pracy harcerskiej polega na tym, że niejednokrotnie zastępy lub inne zespoły uczestników wykonują zadania na terenie 

obozu lub poza nim, w okolicy obozu, pod kierownictwem wyłącznie małoletniego zastępowego lub innego bardziej 

doświadczonego harcerza, bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników 

przez cały czas i organizują zajęcia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ale znaczna część aktywności harcerskiej jest 

realizowana przez uczestników samodzielnie, bez bezpośredniej obecności instruktorów. 

● Sposób użytkowania telefonów komórkowych zależy od rozwiązań przyjętych w konkretnej drużynie. Zasadniczo proponujemy, by 

dzieci nie zabierały telefonów komórkowych lub były one przekazane do depozytu instruktorowi – będą wówczas udostępniane w 

czasie np. ciszy poobiedniej. Ze względów wychowawczych niekorzystne jest, gdy dziecko z każdym najdrobniejszym kłopotem 

telefonuje do rodziców. Harcerstwo kształtuje samodzielność, która między innymi ma się przejawiać w rozwiązywaniu swoich 

problemów bez ciągłego wsparcia z zewnątrz. Telefon drużynowego bądź innego członka kadry będzie włączony  w określonych 

godzinach. Numer telefonu będzie podany w osobnej informacji. 

● Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je pielęgniarce lub instruktorowi w podpisanym opakowaniu, 

wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania. 

● Podczas trwania obozu uczestnikom będzie sprawdzana czystość głów. Ma to na celu utrzymanie wysokiego poziomu higieny 

uczestników oraz niedopuszczenie do zakażenia chorobami pasożytniczym  

● Informujemy, że podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w 

praktykach religijnych kościoła rzymskokatolickiego, tj. w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, organizowanych na 

terenie obozu. Zastrzegamy jednak, że może dojść do sytuacji, że warunki pogodowe uniemożliwią organizację mszy polowej bądź 

wyprawę do kościoła. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej będziemy wykorzystywać dane 
osobowe Twojego dziecka – zarówno te, o których podanie prosimy w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, jak i te, które będziemy zbierać w trakcie trwania  
wypoczynku. Podanie danych wskazanych jest wymogiem ustawowym (przewidzianym w art. 92k ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 
 
Kto jest kim? 
Administratorem danych osobowych Twojego dziecka, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest:  
● Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna 
 
Jak się z nami skontaktować? 
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:  
 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna 

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 
tel.  533 318 712 lub 22 621 65 14 
e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl 

 
Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych:  

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna - phm. Barbara Murdza 
e-mail: rodo@stoleczna.zhp.pl 

 
Po co nam dane osobowe Twojego dziecka? 
Wykorzystujemy dane osobowe dziecka podane przez Ciebie w karcie kwalifikacyjnej (w tym informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka oraz 
o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie dziecka) oraz dane zebrane w trakcie trwania wypoczynku i w związku z jego przebiegiem (w 
tym dane o stanie zdrowia oraz o wypadkach z udziałem dziecka). Wykorzystujemy te dane osobowe w celu: 
● podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w wypoczynku,  
● potwierdzenia prawa dziecka do świadczeń opieki zdrowotnej,  
● zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka w trakcie trwania wypoczynku, w tym zapewnienia dziecku dostępu do opiek i zdrowotnej, 
● prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, w tym karty kwalifikacyjnej oraz protokołu powypadkowego, 
● informowania rodziców lub opiekunów oraz właściwych organów (kuratora oświaty, prokuratora, państwowego inspektora sanitarnego) o wypadku z 

udziałem dziecka. 
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy 
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jednakże podstawą prawną 
wykorzystania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka jest wyraźna zgoda (podstawa prawna przewidziana w 
art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z ustawą o systemie oświaty), o której udzielenie zwracamy się poniżej.  
Ponadto wykorzystujemy powyższe dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami dotyczącymi niedopełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f oraz w art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 
Ponadto wykorzystujemy wizerunek Twojego dziecka, abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną różnych przejawów życia harcerstwa, a także 
materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz abyśmy mogli rozpowszechniać te materiały. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym 
celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
Komu ujawniamy dane osobowe Twojego dziecka? 
Ujawniamy dane osobowe dziecka lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, a także 
kuratorowi oświaty, prokuratorowi, państwowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz 
innych władz publicznych uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami. 
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Jak długo przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka? 
W celu wywiązania się z obowiązku ciążącego na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
 
Jakie prawa Ci przysługują? 
Masz prawo w każdej chwili:  
● wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka/podopiecznego na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym 

zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej w trakcie organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych 
negatywnych konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy udział dziecka/podopiecznego w formie wypoczynku; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem; 

● wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu 
rozważymy, czy – ze względu na szczególną sytuację dziecka – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, 
wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.  

Ponadto, masz prawo do żądania:  
● dostępu do danych osobowych dziecka, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy dane osobowe dziecka, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania 

informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, 
planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;  

● sprostowania danych osobowych dziecka, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 
● usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych dziecka, jeżeli:  

− dane osobowe dziecka przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były 
wykorzystywane niezgodnie z prawem 

− cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka 
− wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,  

● ograniczenia wykorzystania danych osobowych dziecka, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych 
osobowych dziecka) w sytuacjach, gdy:  
− kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, 
− kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych, 
− nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących dziecku, 
− wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka; 

● otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz  przesłania 
tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe dziecka zostały 
przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych dziecka 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP). 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem danych dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. 
Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z Chorągwią albo bezpośrednio z wyznaczonym przez Chorągiew 
inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
 
Informacje dla rodziców i opiekunów 
Powyższe informacje dotyczą wykorzystywania danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego oraz wykonywania przysługujących mu praw. Prosimy, abyś 
zapoznał się z powyższymi informacjami oraz, uwzględniając dojrzałość i stopień rozwoju Twojego dziecka/podopiecznego,  

● uświadomił mu, jak ważna jest ochrona danych osobowych, 
● wyjaśnił mu, w jaki sposób ZHP/Chorągiew wykorzystują jego dane osobowe, 
● uzyskał jego opinię i w miarę możliwości uwzględnił jego rozsądne życzenia przed wyrażeniem zgody na przetwarzania jego danych osobowych lub przed 

wykonaniem przysługujących mu praw.  
Ponadto, pragniemy poinformować, że w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na udział dziecka w organizowanej formie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w karcie kwalifikacyjnej: 

1) w związku z reprezentowaniem dziecka/podopiecznego, w tym w celu weryfikacji umocowania do działania w imieniu dziecka/podopiecznego 
wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki; 

2) w celu nawiązania z Tobą kontaktu w istotnych sprawach dotyczących Twojego dziecka, w tym poinformowania o chorobie dziecka/podopiecznego lub o 
wypadku z jego udziałem.  

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek wynikający z przepisów prawa w zakresie reprezentowania osób 
nieposiadających zdolności do czynności prawnych (Kodeks cywilny) oraz dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) (art. 6 
ust. 1 pkt c RODO). Ponadto, w odniesieniu do informowania o wypadku z udziałem dziecka/podopiecznego, podstawą prawną wykorzystania danych 
osobowych w ten sposób jest obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Wykorzystujemy dane osobowe w powyższych celach do czasu zakończenia formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Przysługujące Ci prawa zostały opisane 
powyżej. 

 

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ 

I. REGULAMIN UCZESTNIKA 

II. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK 

III. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY 

IV.1. REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO 

IV.2. REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ 

V. REGULAMIN SANITARNY OBOZU 

V.1. REGULAMIN PERSONELU KUCHENNEGO I ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO 

VI. REGULAMIN TRANSPORTU 

VII. REGULAMIN KĄPIELI 

VIII. REGULAMIN KĄPIELISKA/MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI 

 

 

 
  

 


