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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Zlot ZHP Gdańsk 2018 
Typ formy 

HALiZ 

Obóz stały pod namiotami  

w formie zlotu harcerskiego 

Adres formy HALiZ 

Miasteczko Zlotowe ZHP 
Wyspa Sobieszewska 

80-680 GDAŃSK 

m. Gdańsk 

woj. pomorskie 

tel. centrali zlotowej: +48 727-507-175 

Czas trwania formy HALiZ 06.08.2018 – 16.08.2018 

Liczba noclegów 10 

Dane organizatora (nazwa handlowa, 

forma prawna i adres organizatora, a także 

ich numery telefonów lub adresy poczty 

elektronicznej) 

Organizator Zlotu ZHP Gdańsk 2018: 

Związek Harcerstwa Polskiego - Główna Kwatera ZHP 

ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa 

Organizator formy wypoczynku: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska 

ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław 

Kontakt do kierownika formy HALiZ 

(numer telefonu i adres e-mail) 
604 821 544 

jaroslaw.ziolkowski@zhp.net.pl 

Data i godzina wyjazdu Wypełnia hufiec Miejsce wyjazdu Wypełnia hufiec 

Data i godzina powrotu Wypełnia hufiec Miejsce powrotu Wypełnia hufiec 

Rodzaj, klasa, kategoria lub charakter 

środka transportu, a także informacje 

dotyczące przejazdów, w szczególności 

czas i miejsce wyjazdów oraz postojów 

Wypełnia hufiec  

Przykładowy opis: podróż potrwa około 6 godzin. Transport uczestników zostanie zlecony firmie 

transportowej, która zrealizuje zadanie używając 2 autobusów posiadających odpowiednie bada-

nia techniczne. 

Ubezpieczenie 
 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW  

* zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach składki członkowskiej 

Umowa ubezpieczenia nr <Wypełnia hufiec> 

Kadra formy HALiZ 

(wraz z określeniem kwalifikacji) 

Komendant:   Jarosław Ziółkowski - instruktor ZHP w stopniu harcmistrza  

Kwatermistrz:  Arkadiusz Rudolf - instruktor ZHP w stopniu harcmistrza    

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posia-

dają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje. 

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Uczestnicy podczas pobytu na Zlocie będą zakwaterowani w namiotach harcerskich typu „10” wyposażonych w łóżka polowe (kanadyjki)  

lub prycze drewniane, albo w namiotach turystycznych wyposażonych w materace. Namioty są wieloosobowe (3 do 8 osób). Na Zlocie nie będzie 

oświetlenia w namiotach. Dzieci nie będą miały dostępu do prądu. Uczestnicy będą sami budować część pionierki obozowej. 

Zlot zlokalizowany będzie na obszarze łąk na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Uczestnicy będą mieli dostęp do ciepłej wody do mycia.  
Na węzeł sanitarny składają się kontenery sanitarne i prysznicowe, z gorącą i zimną wodą oraz umywalnie polowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Warunki uczestnictwa  
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Program pobytu 

06.30 – 09.30 – pobudka, śniadanie, przygotowanie do zajęć programowych 
09.30 - 12.30 - PROGRAM MODUŁOWY  
12.30 - 13.30 - II śniadanie  
13.30 - 17.30 - PROGRAM MODUŁOWY  
17.30 – 19.30 - obiadokolacja 

19.30 – 22.30 - PROGRAM WIECZORNY  
22.30 – 06.30 - cisza nocna  
 

 

 6  sierpnia - dzień przyjazdu uczestników  

 7  sierpnia - Program Dnia Otwartego (Gra na 100-lecie) i Ceremonia Otwarcia Zlotu 

 8  sierpnia - Program Modułowy - SŁUŻBA 

 9  sierpnia - Program Modułowy - ŹRÓDŁO 

10  sierpnia - Program Modułowy - DZIEDZICTWO 

11  sierpnia - Dzień Regionów 

12  sierpnia – Program Modułowy - ROZWÓJ 

13  sierpnia - Program Modułowy - CYWILIZACJA 

14  sierpnia - Program Modułowy - KALEJDOSKOP 

15  sierpnia - Program Modułowy – NATURA i Ceremonia Zamknięcia Zlotu 

16  sierpnia - dzień wyjazdu uczestników  

 
Opisy modułów i innych elementów programu znajdują się na stronie internetowej zlotu www.gdansk2018.zhp.pl  
 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
 3 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiadokolacja) 

Sposób przygotowania 

Uczestnicy w 40-osobowych drużynach z półproduktów, przy użyciu sprzętu kuchennego dostarczonego przez organi-

zatorów, przygotowywać będą śniadania i obiadokolacje. W trakcie zajęć programowych spożywać będą drugie śnia-

danie.  

Rodzaj posiłków 

Pozyskane półprodukty będą wykorzystywane do przygotowywania posiłków według specjalnie przygotowanych kata-
logów kucharskich pozwalających przygotować i skomponować posiłki na każdy dzień. Zewnętrzny partner będzie 
odpowiedzialny za organizację dostaw produktów w taki sposób, by odpowiadały one wysokim wymaganiom jakościo-
wym. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 regulaminowe umundurowanie ZHP 

 strój polowy – tj. ubranie, którego nie szkoda będzie zniszczyć, 

w ciemnych kolorach przykrywające szczelnie całość kończyn 

 polar lub ciepła bluza 

 kurtka przeciwdeszczowa 

 wygodne buty turystyczne za kostkę   

 wygodne lekkie buty na zmianę  

 czapka/inne nakrycie głowy przeciwsłoneczne 

 długie spodnie – min. 2 pary 

 krótkie spodenki 

 skarpety oraz bielizna osobista na każdy dzień Zlotu 

 koszulki na każdy dzień Zlotu 

 strój kąpielowy 

 klapki pod prysznic 

 przybory toaletowe (kosmetyczka z wyposażeniem) 

 2 ręczniki 

 środki na komary i przeciwsłoneczne z filtrem UV 

 igła, nici 

 podręczna apteczka (plaster, bandaż  itp.) 

 śpiwór, koc, poduszka, dres do spania 

 karimata (wg potrzeb) 

 menażkę, przybory do jedzenia, kubek 

 latarkę oraz baterie na wymianę, power bank 

 legitymacja szkolna/studencka, książeczka harcerska (karta 

członkowska ZHP) 

 INFORMACJE O PRZYJMOWANYCH LEKACH, w tym 

zaświadczenie od lekarza o konieczności ich przyjmowania 

 kieszonkowe na drobne wydatki  

 

 
 

UWAGA! Jeśli dziecko zabierze na Zlot telefon komórkowy to i tak przez większość czasu będzie on wyłączony - będą wyznaczone  
godziny, w których będzie możliwość kontaktu telefonicznego.  
 
 
 
 

http://www.gdansk2018.zhp.pl/
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

Organizatorzy Zlotu nie przewidują zwrotu kosztów za rezygnację z udziału w Zlocie. Jeśli ktoś zrezygnuje może otrzymać zwrot zapłaconego 
wpisowego, jeśli znajdzie się ktoś na podmianę. Jako Komenda Gniazda informowaliśmy o tym już na etapie rekrutacji. Informacja taka znalazła 
się na stronie Chorągwi Dolnośląskiej w zakładce „Zlot ZHP 2018” oraz w Informatorze nr 3 z października 2017 r., który został rozesłany do 
wszystkich Hufców Chorągwi Dolnośląskiej (również znajduje się na ww. stronie).  
 
 
 

Dodatkowe informacje 

Podczas Zlotu ZHP Gdańsk 2018  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  Zlotu 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 Zlotu ZHP Gdańsk 2018 uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religij-

nych: msza święta. 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich 

dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane 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 uczestnika. 

 


