WARUNKI
UCZESTNICTWA
W OBOZIE ŻEGLARSKIM FIRMY SZANSA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA OBOZU:
Adres:
Harcerska Baza Obozowa Chorągwi Gdaoskiej ZHP w Wiocu
Zatoka Leśna 5, 14-140 Miłomłyn

I. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika na wyjazd jest:
1. Wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów:
a) Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
b) Warunków uczestnictwa;
c) Karty kwalifikacyjnej firmy Szansa;
Wszystkie karty powinny zostad podpisane przez obu rodziców/opiekunów.
1.1. Jeżeli podpis obu rodziców/opiekunów jest niemożliwy – prosimy o wyraźne postawienie kreski
w miejscu drugiego podpisu i dołączenia kartki z wyjaśnieniem przyczyny braku drugiego podpisu
(np. rodzic pracuje poza granicami kraju).
1.2. W przypadku gdy któryś z rodziców posiada ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, opiekun
prawny jest zobowiązany przekazad te informacje kadrze obozu. W przeciwnym wypadku kadra nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie, wynikające z tego stanu rzeczy konsekwencje.
1.3. Opiekun prawny uczestnika ma obowiązek poinformowad kadrę obozu o wszelkich problemach
zdrowotnych uczestnika. W przeciwnym wypadku kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
komplikacje zdrowotne wynikające z niedostosowania warunków lub opieki do specjalnych potrzeb
uczestnika.
Informacje wynikające z punktów 1.1,1.2, 1.3 są poufne i są przeznaczone tylko do wiadomości komendantki
obozu, wychowawcy danego uczestnika oraz kadry medycznej.
Wypełnione dokumenty z podpunktów 1a, 1b, 1c należy zeskanowad i jak najszybciej przesład mailem na
adres: zagle@szansa.net. Oryginały należy przekazad instruktorowi przy autokarze lub instruktorowi na
miejscu obozowym.
2. Wpłata zaliczki wysokości 500 zł w przeciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia dziecka na obóz oraz reszty
uzgodnionej kwoty do dnia rozpoczęcia turnusu przelewem na konto:
Szansa Weronika Pyda-Ledwoo [mBANK] 47 1140 2004 0000 3102 7638 1859.
Istnieje możliwośd płacenia za obóz na raty po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.
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Jeżeli obóz zostanie odwołany w wyniku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej lub ze względu na stan
zdrowia uczestnika zostanie Paostwu zwrócona pełna wpłata za wyjazd.
Cena obozu obejmuje:

realizację programu obozu

opiekę wychowawcy

wyżywienie i zakwaterowanie

ubezpieczenie NW
Cena obozu nie obejmuje:

transportu na/z terenu obozu
Jest możliwośd wykupienia transportu uczestnika autokarem z miasta Gdaoska. Każdorazowo autokar będzie
wyjeżdżad o godzinie 8:00 pierwszego dnia obozu z miejsca wskazanego najpóźniej na 7 dni przed datą
rozpoczęcia wypoczynku. Transport będzie odbywad się pod opieką instruktora.
Cena przejazdu będzie podana najpóźniej 15.06 i wraz z szczegółami rozsyłana pocztą elektroniczną.
Kalkulacja ceny związana jest z wytycznymi sanitarnymi dot. transportu grupowego.
3. Dołożymy wszelkich starao, aby nasz obóz był zorganizowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podpisując Warunki
Uczestnictwa zgadzają się Paostwo na wytyczne, które będą obowiązywad w chwili rozpoczęcia i trwania
obozu. Wytyczne te zostaną Paostwu przedstawione w osobnym dokumencie jak najszybciej to możliwe,
który również będzie trzeba podpisad. W przypadku wycofania Paostwa zgody uczestnik nie będzie mógł wziąd
udziału w obozie, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

II. Warunki obozowania:
1. Zakwaterowanie:





Uczestnicy są zakwaterowani w namiotach typu wojskowego, na kanadyjkach/łóżkach polowych z
materacami i 2 kocami. Namioty są wyposażone w półki i gretingi na plecaki. Obozowicze muszą
POSIADAD ŚPIWORY, należy zabrad ze sobą prześcieradło, można zabrad poduszkę „jasiek”.
W namiotach zostaną zakwaterowani uczestnicy tej samej płci i w podobnym wieku.
Podczas obozu planowane są rejsy, w czasie których nocleg będzie odbywał się na jachtach lub
w namiotach turystycznych – spanie na karimacie.

2. Warunki sanitarne:




Na terenie obozu znajdują się toalety (typu TOI TOI) z umywalką umożliwiającą umycie rąk.
Bieżąca woda jest dostępna przez całą dobę na umywalni.
Prysznice będą dostępne zgodnie z grafikiem wyznaczonym przez komendę Bazy.

3. Wyżywienie:



Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) przygotowane przez profesjonalną
obsługę Bazy.
Posiłki są spożywane na talerzach i sztudcami, które są na wyposażeniu Bazy. Naczynia są myte
i wyparzane przez obsługę Bazy.
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W czasie wędrówek, rejsów uczestnicy będą przygotowywad posiłki sami, z dostarczonego prowiantu.
Posiłki będą przygotowywane pod nadzorem instruktora, nadzór ten będzie czasami wykonywany
dyskretnie (w ukryciu).
Pomiędzy posiłkami uczestnicy będą mieli dostęp do dodatkowego picia - wody butelkowej.
Zapewniamy dietę bezglutenową i bezlaktozową dla osób uczulonych. Prosimy o zaznaczenie
odpowiedniej opcji w karcie kwalifikacyjnej.
Nie prowadzimy diety wegetariaoskiej, jednakże dołożymy wszelkich starao by osoby niejedzące mięsa
miały urozmaiconą dietę.

III. Realizacja programu:
1.
2.
3.
4.

Obóz pracuje grupami wiekowymi zgodnie z wybraną tematyką obozu. Każdą grupą zajmuje się instruktor.
Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty.
Obóz zorganizowany jest wg tradycji żeglarskich (np. służba kuchenna, wartownicza, porządkowa, apele itp.).
Zajęcia odbywają się zarówno na lądzie jak i na wodzie. Pływania odbywad się będą pod ścisłym nadzorem
kadry uprawnionej do kierowania dostępnymi podczas obozu jednostkami pływającymi. Na akwenie w trakcie
trwania zajęd prowadzony jest stały nadzór ratowniczy. Bez względu na fabułę obozu przynajmniej 1 blok
zajęciowy dziennie każdy uczestnik spędzi na wodzie. W grupach młodszych przewidujemy wypłynięcie na rejs
z 1 noclegiem, grupy starsze w zależności od warunków pogodowych popłyną na rejs 2-3 dniowy. W czasie
wszystkich zajęd na wodzie uczestnicy będą ubrani w kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne. Przed pierwszym
wyjściem na wodę każdy uczestnik przejdzie pod nadzorem ratownika test pływacki (bez względu na pogodę).
Uczestnicy obozu nie muszą umied pływad – kamizelka ratunkowa zapewni im zawsze bezpieczeostwo.
5. Wszelkie wyjścia uczestników na gry i zajęcia programowe będą ukierunkowane na działania grupy, jednakże
nie wyklucza się indywidualnych zadao dla uczestników z wyjątkiem dzieci poniżej 10 roku życia, które będą
pod stałą opieką swojego instruktora.
6. W grze paintball’owej może wziąd udział uczestnik powyżej 12 roku życia.
7. Częśd zajęd może odbywad się w porze nocnej.

IV. Opieka medyczna:
1. W bazie jest zapewniona całodobowa pomoc medyczna w formie ratownika medycznego/pielęgniarki. Jeżeli
pomoc medyczna zaleci konsultację z lekarzem (lekarz dostępny „na telefon” lub w najbliżej przychodni) jest
organizowany wyjazd do lekarza i instruktor natychmiastowo informuje o tym rodziców.
2. Jeżeli Paostwa dziecko przyjmuje stałe leki – bardzo prosimy o ich przygotowanie i włożenie do podpisanego
imieniem i nazwiskiem dziecka paczki. Prosimy także o umieszczenie w pakunku informacji o tym jak podawad
leki. Lekarstwa należy przekazad instruktorkom przy autokarze lub wyznaczonemu instruktorowi na terenie
obozu. Lekarstwa będzie podawad dziecku według Paostwa wskazao nasza przeszkolona instruktorka.
3. Uczestnik nie powinien posiadad innych własnych leków.
4. W przypadku potrzeby zakupienia dodatkowych leków (np. antybiotyk przepisany przez lekarza) koszty
ponoszą rodzice/opiekunowie uczestnika.

V. Pozostałe ustalenia:
1. Rezygnacja z obozu
a. Do 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu jest zwracana cała wpłacona kwota.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

b. W razie konieczności wyjazdu w trakcie trwania obozu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych zdarzeo
losowych Organizator zwraca wyłącznie stawkę żywnościową.
c. W przypadku świadomego naruszenia regulaminów obozu (po wyczerpaniu innych działao
wychowawczych) lub złamaniu regulaminów wodnych związanych z bezpieczeostwem pływao,
uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki na koszt własny
(rodziców, opiekunów). W takiej sytuacji nie będą zwracane żadne finanse.
d. Uczestnik (jego rodzice, opiekunowie) ponoszą odpowiedzialnośd, również finansową, za świadome
szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
Obowiązek informacyjny wynikający z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest spełniony
poprzez umieszczenie stosownej informacji w „Karcie kwalifikacyjnej Szansa”.
Rodzice/opiekunowie zgadzają się na Regulaminy obozowe obowiązujące uczestników. Ich treśd jest dostępna
do pobrania na stronie www.szansa.net w zakładce „Do pobrania”.
Uczestnicy zostaną zapoznaniu z Regulaminami pierwszego dnia obozu.
Prosimy rozważyd dawanie dzieciom telefonów komórkowych (nie ma możliwości ładowania baterii). Kontakt
z dziedmi jest możliwy przez telefon służbowy. Prosimy o dzwonienie pomiędzy 14:00-15:00 oraz 20:00-22:00,
w pozostałych godzinach - w czasie trwania zajęd, dzieci nie będą proszone do telefonu.
Tel. służbowy: 502-504-980. W razie nagłych wypadków telefon jest odbierany także w nocy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe zabrane przez uczestnika na obóz na
przykład:
a. Sprzęt elektroniczny (telefony, aparaty);
b. Gotówka posiadana przez dzieci;
Zapraszamy na teren obozu na odwiedziny w każdą niedzielę. W inne dni możemy byd poza terenem obozu
(rejsy, gry terenowe). Jeżeli dziecko ma mied możliwośd wyjścia poza teren obozu z kimś innym niż opiekun
prawny – należy tego typu informację wpisad do karty obozowej.
Uczestnicy będą mieli możliwośd udziału w niedzielnej katolickiej Mszy Świętej – decyzję o udziale we Mszy
deklarują rodzice w karcie obozowej.
Prosimy o niedawanie dzieciom zbyt dużej ilości słodyczy, napojów gazowanych i innej żywności. Na terenie
obozu zawsze będzie dostępna butelkowana woda niegazowana do picia.
Pragniemy zwrócid uwagę, że ubrania w warunkach obozowych mogą ulec zniszczeniu, także prosimy o nie
zabieranie przez dziecko swoich najlepszych ubrao.
Uczestnicy podczas obozu będą uczeni samodzielności w zakresie utrzymywania porządku i dbania o siebie
(samodzielne ścielenie łóżka, dbanie o czystośd w namiocie i na wyznaczonym terenie).

Data i podpis matki/opiekuna prawnego:
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:
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