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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Zimowisko Hufca Kraków Śródmieście „W Mitycznej Krainie” 
Typ formy 

HALiZ 
Zimowisko 

Adres zimowiska O.W. KRAKOWIANKA, 1559 Zawoja, 34-222 Zawoja 

Czas trwania zimowiska 7 dni 

Dane organizatora Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kraków Śródmieście, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 

Data i godzina wyjazdu 17 stycznia 2016, 08.00 Miejsce wyjazdu Stadion Wisły Kraków 

Data i godzina powrotu 24 stycznia 2016, 14.00 Miejsce powrotu Stadion Wisły Kraków 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania zimowiska 

Komendant: phm. Marcin Perzanowski - 667259462 

Kwatermistrz: pwd. Mateusz Klimczak - 512113980 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)  

Kadra zimowiska 

Komendant – phm. Marcin Perzanowski 

Kwatermistrz – pwd. Mateusz Klimczak 

Oboźny – pwd. Antoni Gołębiowski 

Z-ca komendanta ds. programowych – pwd. Kamil Szatanik 

Komendant podobozu zuchowego – pwd. Berenika Błaszak 

Komendant podobozu harcerskiego – phm. Krzysztof Wróblewski 

Komendant podobozu wędrowniczego – dh Jan Chornikowski 

Instruktor programowy – phm. Marta Kacyrz 

Pielęgniarka – Małgorzata Kurowska 

Warunki socjalne podczas zimowiska 

Podczas zimowiska uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2-4 osobowych. W każdym pokoju lub dwupokojowym składzie jest łazienka z prysz-

nicem, umywalką oraz toaletą. Wyjątkiem stanowi piętro podobozu zuchowego gdzie dla lepszej opieki nad dziećmi łazienki są wspólne na kory-

tarzu.  

Ramowy program pobytu 

Opisz… 

Posiłki  

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 

Sposób przygotowania Posiłki przygotowywane są przez kucharki zatrudnione w ośrodku, w którym odbywa się zimowisko. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

 Śpiwór 

 Poduszka (jasiek) 

 Mundur 

 Ubrania zimowe, odpowiednie na każdą pogodę 

 Obuwie do chodzenia po ośrodku 

 Ubrania na tydzień 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Rezygnacja z uczestnictwa w zimowisku jest możliwa: 

-z całkowitym zwrotem kosztów do dnia 30.11.2015r. 
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-z częściowym zwrotem kosztów pomniejszonym o koszty poniesione przez organizatora do dnia 7.01.2016r. 

Po terminie 7.01.2016r. rezygnacja z zimowiska będzie się wiązała z brakiem zwrotu kosztów udziału dziecka w zimowisku. 

Dodatkowe informacje 

Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu zimowiska 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 wypoczynku. 

 

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. 

 


