BIWAK HARCERSKI 12-16.08.2017
Adres formy HALiZ

Harcerska Baza Obozowa Zalesie, Stryszów 436, 34-146 Stryszów

Data i godzina wyjazdu

Data i godzina powrotu
Kontakt z organizatorem podczas
trwania formy HALiZ

12.08.2017r. godz. 9:00

Miejsce wyjazdu

MKS Skawa Wadowice, Błonie 2

16.08.2017r. godz. 17:00

Miejsce powrotu

MKS Skawa Wadowice, Błonie 2

Komendantka Biwaku hm. Dagmara Duda - tel. 608 574 967

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika





















plecak duży do zapakowania (walizki na kółkach i torby mogą okazać się bardzo niewygodne do przenoszenia), uczestnik zabiera tyle rzeczy, aby mógł sama go
nieść
ważna legitymacja szkolna
mundur harcerski
koszulka harcerska
ręcznik i przybory toaletowe
piżama lub dres do spania
spodnie długie i bluzę
odpowiednia ilość bielizny, w tym ciepłe rajstopy/chłopcy kalesony i grube skarpety
podkoszulki i koszulki
sandały
buty turystyczne
kurtka przeciwdeszczowa
klapki pod prysznic
kubek
menażkę, sztućce
śpiwór
karimatę
śpiewnik
notatnik harcerski lub czysty zeszyt, który się nim
stanie, przybory do pisania i rysowania







igłę i nici
latarkę
mały plecak
małe kieszonkowe
indywidualne leki (do drużynowej z kartką od Rodziców na temat dawkowania)

Prosimy nie zabierać na biwak telefonów komórkowych, ponieważ podczas jego trwania nie będzie czasu
z nich korzystać, mogą ulec zniszczeniu podczas ruchowych zajęć programowych i nie będzie możliwości
ich ładowania. Jeśli jakiś uczestnik pomimo tego zabierze telefon będzie on przechowywany u kadry do dnia
wyjazdu. Rodzice mogą dzwonić i kontaktować się ze
swoimi dziećmi na numer telefonu komendanta bądź
wychowawców w czasie ciszy poobiedniej.
Dodatkowo można zabrać:






aparat fotograficzny
małą poduszkę
mapę okolicy
grę planszową
instrumenty muzyczne np. gitarę

Dodatkowe informacje
Podczas Biwaku uczestnicy mogą być zabierani z terenu Bazy Harcerskiej 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 podczas trwania Biwaku
Święta w niedziele i święto.

uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: Msza

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 wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.
Komenda Hufca ZHP
Ziemi Wadowickiej Chorągwi Karkowskiej
ZHP w ramach Biwaku jako administrator danych oświadcza, że dane
osobowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań statutowych ZHP (art. 23, ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883).
przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych.

W dniu wyjazdu

Oddać właściwej osobie leki przyjmowane przez dziecko (w kopercie, podpisane imię i nazwisko
dziecka i sposób dawkowania)

podać dziecku przed wyjazdem aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej.
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