REGULAMIN HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2021 HUFCA ZHP
KOLNO
1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.1. Organizator: Hufiec ZHP Kolno,
1.2. Cele biwaku:
− integracja środowisk harcerskich,
− wspólna przygoda,
− promowanie aktywnych form wypoczynku, ćwiczenie kondycji fizycznej, zdrowego
trybu życia,
− doskonalenie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia,
− ćwiczenie umiejętności pracy i funkcjonowania w grupie,
− rozwijanie zdolności manualnych, artystycznych,
− poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik harcerskich,
− nauka uczestników samodzielności, współpracy, systematyczności, kreatywności.
1.3. Termin: 31.07-6.08.2021r.
1.4. Miejsce: Baza obozowa w Przerwankach koło Węgorzewa nad jeziorem Gołdapiwo
2. PROGRAM BIWAKU
Dzień 1 – 31.07.2021 r. (sobota)
− Zbiórka uczestników
− Przejazd autokarem z Kolna na Bazę Obozową w Przerwankach.
− Obiad
− Zakwaterowanie.
− Kolacja
− Możliwość udziału w Mszy Świętej
− Zajęcia programowe
− Toaleta wieczorna
− Cisza nocna

Dzień 2-6 – 01-05.08.2021 r.

− Toaleta poranna/porządki
− Śniadanie
− Zajęcia programowe
− Obiad
− Zajęcia programowe
− Kolacja
− Zajęcia programowe
− Toaleta wieczorna
− Cisza nocna.
Dzień 7– 06.08.2021 r. (piątek)
− Toaleta poranna/porządki
− Śniadanie
− Rozkwaterowanie/posprzątanie obozowiska
− Wyjazd z ośrodka
− Przejazd autokarem z Bazy Obozowej do Kolna
− Powrót uczestników do domu.
3. UCZESTNICTWO
3.1. Uczestników oraz organizatorów obowiązują zasady Prawa Harcerskiego, regulaminu
bazy obozowej w Przerwankach, regulaminu stołówki, przepisy ppoż., regulamin służby
i warty, zasady poruszania się po drogach oraz regulamin HAL Hufca ZHP Kolno.
Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia napojów
alkoholowych.
3.2. Podczas noclegów uczestnicy zostaną podzieleni ze względu na płeć. Noclegi
koedukacyjne są zabronione.
3.3. W przypadku naruszenia tych zasad organizatorzy mają prawo usunąć daną osobę
bądź patrol z biwaku, co wiąże się z usunięciem z uczestnictwa w HAL i wezwaniem
rodziców/ opiekunów do odbioru danej osoby z placówki wypoczynku.

4. ZGŁOSZENIA
4.1. Aby wziąć udział w obozie należy zapoznać się z regulaminem Harcerskiej Akcji Letniej
2021 Hufca ZHP Kolno oraz wypełnić formularz wstępnego zgłoszenia znajdujący się
pod linkiem:
https://forms.office.com/r/FzWs2YPkYA
4.2. Liczba miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje termin zgłoszenia oraz
termin wpłaty.
4.3. Termin wstępnych zgłoszeń mija 7 kwietnia 2021r.
(Po tym terminie zgłoszeniowa będą przyjmowane pod warunkiem dostępności miejsc).
4.4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbioru karty kwalifikacyjnej uczestnika z
siedziby hufca, poprawnego wypełnienia i zwrócenia jej w terminie wyznaczonym
przez organizatora.
5. ODPŁATNOŚĆ
5.1. Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 350 zł od każdego uczestnika.
5.2. Płatność rozłożona jest na raty:
I rata w wysokości 100 zł płatna do 7 kwietnia 2021 r.
II rata w wysokości 150 zł płatna do 31 maja 2021 r.
III rata w wysokości 100 zł płatna do 25 czerwca 2021 r.
Istnieje możliwość zapłacenia całej kwoty we wcześniejszym terminie.
5.3. Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać na konto bankowe:
Bank BGŻ S.a. Oddział w Kolnie
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
Komenda Hufca Kolno
Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780
Tytuł
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IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (+ numer raty)
5.4. Organizatorzy nie zwracają dodatkowej składki zadaniowej dla osoby w przypadku
złamania któregoś z punktów regulaminu.

5.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu części bądź całości wpłaty
organizator zwraca dodatkową składkę zdaniową pomniejszoną o cześć poniesionych
już przez niego niezbędnych wydatków do organizacji (takich jak zakupy materiałów,
przelanie zaliczek za wyżywienie, itp.)
5.6. W przypadku braku możliwości organizacji obozu z uwagi na sytuacje związane z
pandemią lub innych okolicznościami niezależnymi od organizatorów, organizator
postara się w 100% zwrócić wpłacone zaliczki.
6. ŚWIADCZENIA
6.1. Organizatorzy zapewniają:
− Zakwaterowanie w namiotach harcerskich w bazie obozowej w Przerwankach
(namioty, łóżka, materace, koce, szafki).
− Pełne wyżywienie na czas trwania obozu (4 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek i
kolację).
- Przejazd autokarem z Kolna na bazę obozową i z powrotem.
- Opiekę medyczną i opiekę ratownika wodnego(na stałe zatrudniona przez
Komendanta bazy).
− Ciekawy program dostosowany do wieku uczestników.
7. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
7.1. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika wymagane na czas trwania obozu:
− Ubrania przystosowane do warunków atmosferycznych.
− Bielizna.
− Przybory toaletowe.
− Ręcznik.
− Buty sportowe.
− Umundurowanie harcerskie.
− Książeczka harcerska lub instruktorska.
− Śpiwór.
− Kompletny ekwipunek turystyczny (kubek, talerze, sztućce itp.)
− Dobry humor i ochotę do zabawy.

8. ZAKAZY I OBOWIĄZKI
8.1. Obowiązuje nakaz przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
8.2. Obowiązuje nakaz przestrzegania regulaminu bazy obozowej, ruchu drogowego, HAL
2021 Hufca ZHP Kolno i ppoż.
8.3. Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry, opiekunów oraz gości obozu.
8.4. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu
8.5. Obowiązuje zakaz opuszczania obozu bez wiedzy komendanta obozu oraz opiekuna.
9. KONTAKT
9.1. W razie pytań prosimy o kontakt:
Hm. Martyna Fankulewska, tel 516 512 592
@: martynafankulewska@gmail.com
Pwd. Paulina Bałdyga, tel: 666 087 818
@: paulina.baldyga@zhp.net.pl
10. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI COVID-19.
10.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiednią ilość środków ochrony
osobistej (maseczki na twarz, rękawiczki, itp.).
10.2. Organizatorzy zapewniają płyn do dezynfekcji rąk.
10.3. Każdy uczestnik wyjazdu jest zobowiązany przekazać organizatorom podpisanego
przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie w związku z epidemią (zgodne z
stanem faktycznym na dzień początkowy HAL 2021), najpóźniej w dniu zgłoszenia się na
HAL.
10.4. Każdy uczestnik wyjazdu jest zobowiązany przekazać organizatorom podpisanego
przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na pomiar temperatury najpóźniej w dniu
zgłoszenia się na HAL.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Powyższe zasady stanowią podstawę przeprowadzenia i klasyfikacji osób na HAL
2021 Hufca ZHPKolno.
11.2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników opiekunów, obserwatorów i
organizatorów HAL 2021 Hufca ZHPKolno.
11.3. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie
zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań.
11.4. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do Komendanta Obozu.

Organizatorzy

