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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Harcerska Akcja Szkoleniowa  Typ formy HALiZ kurs 

Adres formy HALiZ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie n. Wisłą, ul. Opolska 10a 24-340 Józefów n. Wisłą 

Czas trwania formy HALiZ 02-04.02.2018 r. 

Dane organizatora Hufiec ZHP Puławy, ul. Wojska polskiego 23, 24-100 Puławy 

Data i godzina wyjazdu z Puław 

[jeśli dotyczy] 

02.02.2018 r., zbiórka o godz. 07:15 Miejsce 

wyjazdu 

Hala sportowa MOSiR w Puławach 

Data i godzina powrotu do Puław 

[jeśli dotyczy] 

04.02.2018 r., przyjazd około godz. 18:15 Miejsce 

powrotu 

Hala sportowa MOSiR w Puławach 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania formy HALiZ 

Komendant/kierownik wypoczynku: phm. Joanna Godziszewska tel. 697-543-723 

Kwatermistrz: pwd. Magdalena Białota tel. 531-561-179 

Harcerze posiadający opłacaną na bieżąco podstawową składkę członkowską 

ZHP są objęci ubezpieczeniem NNW 

998-A-724292 w firmie UNIQA TU S.A. na kwotę 20 000,00 zł 

Kadra formy HALiZ 

 

Komendant:  phm. Joanna Godziszewska 

Kwatermistrz:  pwd. Magdalena Białota  

 

Instruktorzy-wychowawcy: 

pwd. Róża Słowikowska  

pwd. Paulina Kuśmierz  

pwd. Magdalena Białota  

pwd. Michalina Gworys  

Ramowy program pobytu 

2018-02-02 2018-02-03 2018-02-04 

07:15       zbiórka 

07:30-08:30   przejazd z Puław do Józefowa 

08:30-09:00   zakwaterowanie 

09:00-14:30   zajęcia programowe 

14:30-15:30   przerwa obiadowa 

15:30-19:00   zajęcia programowe 

19:00-19:45   przerwa na kolację 

19:45-22:00   zajęcia programowe 

22:00-23:00   wieczorna toaleta 

23:00        cisza nocna 

07:15       pobudka 

07:15-08:15   poranna toaleta 

08:15-09:00   przerwa śniadaniowa 

09:00-14:30   zajęcia programowe 

14:30-15:30   przerwa obiadowa 

15:30-19:00   zajęcia programowe 

19:00-19:45   przerwa na kolację 

19:45-22:00   zajęcia programowe 

22:00-23:00   wieczorna toaleta 

23:00        cisza nocna 

07:15       pobudka 

07:15-08:15   poranna toaleta 

08:15-09:00   przerwa śniadaniowa 

09:00-14:30   zajęcia programowe 

14:30-15:30   przerwa obiadowa 

15:30-16:30   zajęcia programowe 

16:30-16:45   apel kończący 

16:45-17:15   sprzątanie i wykwaterowanie 

17:15-18:15   przejazd z Józefowa do Puław 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
3 

Informacje 
Śniadania i kolacje – suchy prowiant 

Obiady - catering 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 Pełne umundurowanie (wraz z obuwiem) 

 Minimum 2 pary długich spodni 

 Minimum 3 koszulki 

 Minimum 2 bluzy  

 Kurtka zimowa wraz z czapką, szalikiem i rękawiczkami 

 Bielizna (zalecane minimum 2 komplety) 

 Wygodne wiązane buty na zmianę do chodzenia po szkole, np. tenisówki, trampki 

 Klapki pod prysznic 



Warunki uczestnictwa  
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 Śpiwór 

 Pidżama 

 Pasta, szczoteczka do zębów, przybory toaletowe 

 Ręcznik 

 Kubek, sztućce, talerz lub menażka 

 Zażywane leki (w opisanej torebce, należy oddać opiekunowi przed wyjazdem) 

Na HAS nie należy zabierać lub zabiera się na własną odpowiedzialność: 

 

 Drogi sprzęt multimedialny (w tym laptopy) 

 Aparaty fotograficzne 

 

    Drogi sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe i powerbanki) 

    Droga biżuteria 

 

Warunki rezygnacji z  uczestnictwa

Wpisowe jest bezzwrotne po wycofaniu się po wyznaczonym terminie opłacenia (10.01.2018 r.). 

Dodatkowe informacje 

Podczas Harcerskiej Akcji Szkoleniowej  uczestnicy mogą być zabierani z terenu ZSO w Józefowie n. Wisłą  wyłącznie przez swych rodzi-

ców/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 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 wy-

magała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 


