
Zimowisko

Szczepu Puszcza

2 luty – 8 luty 2020

wykonała: phm. Ewa Biernat HR



LOKALIZACJA

MIEJSCE: Zespół Szkół im.

Janusza Korczaka w Laskowej

POWIAT: LIMANOWSKI

WOJEWÓDZTWO:

MAŁOPOLSKIE



KADRA ZIMOWISKA

Podobozy:

3 NDH Niepołomni – pwd. Michał Zielonka HO 

5 NDH Gawra – pwd. Joanna Krzyżanowska wędr.

7 NDH Szatra – pwd. Alicja Kowalska wędr

15 NDH Herbarium – sam. Julia Dudek

5 NGZ Zielone Iskierki – st. sam. Monika Mirek

1 TDH Sulima – Marek Cepela HO

1 SDH Leśni - pwd. Przemysław Cios

Komendantka:

phm. Ewa Biernat HR

Oboźna zgrupowania

pwd. Joanna Korabik wędr.



PERSONEL I POZOSTAŁA KADRA

W skład personelu wchodzą:

Kucharka

 Pielęgniarka

Pozostała kadra:

Magazynier sprzętu

 Programowa

Zimowisko powstaje dzięki sile i pracy wolontariuszy –

zaangażowaniu kadry Szczepu, KPH i Rodziców

JEDYNYMI OSOBAMI POBIERAJĄCYMI 

WYNAGRODZENIE są osoby zatrudnione na umowę zlecenie



DANE DO WPŁAT – 650 zł

Odpłatność na konto: Szczepu Puszcza – Niepołomice

ul. Partyzantów 15; 32-005 Niepołomice

nr konta: 44 1940 1076 3146 6967 0004 0000

Tytułem: składka programowa + imię i nazwisko

harcerki/harcerza/zuchenki + drużyna/gromada

Brak w tytule wpłaty składka programowa skutkuje zwrotem 

przelewu i koniecznością wykonania go ponownie!



TERMINARZ
20.11.2019 – termin:

Zgłoszenia ankieta

Oddanie karty obozowej

Wpłaty 150 zł składki programowej (zaliczka)

Wpłaty składek członkowskich 90 zł

20.12.2020 – termin wpłaty 250 zł składki programowej

24.01.2020 – termin wpłaty 250 zł składki programowej

Styczeń – przygotowanie sprzętu, pobranie koca do prania

02.02.2020 - godz. 7:00 zbiórka wyjazdowa (zapakowanie sprzętu

i wyjazd ok. 8:00/8:30)

08.02.2020 – powrót około godziny 17:00



INFORMACJA

Na wyjeździe uczestnik nie może przyjmować samodzielnie żadnych

leków. Jeśli ktoś ma stałe lekarstwa prosimy oddać je podpisane

drużynowemu podczas zbiórki wyjazdowej.

Wszystkie lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach.

Brak oddania danego elementu (zaliczki, raty, karty obozowej)

w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników zimowiska.

Osoby, które nie wpłacą składek członkowskich nie mogą wziąć

udziału w zimowisku

Rachunki do zakładu pracy zostaną wystawione chętnym Rodzicom

po zakończeniu akcji i będą do odebrania u drużynowych.



WYŻYWIENIE

Wyżywienie zbiorowe, przygotowywane przez kucharki

zatrudnione w szkole.

Diety specjalnie (wegetariańska, bezglutenowa itp.)

zaznaczamy w karcie uczestnika.

Brak informacji o diecie wegetariańskiej/bezglutenowej

skutkuje brakiem możliwości skorzystania z takiego

wyżywienia podczas wypoczynku.

Informacja o diecie specjalnej skutkuje brakiem możliwości

zjedzenia produktu spoza tej diety.

Dla osób z inną dietą cena zimowiska może ulec

zmianie – w zależności od liczby osób z takim wyżywieniem



KARTA UCZESTNIKA
20.11.2019 – termin oddania karty

Uzupełniamy tylko ciemne pola

Wpisujemy wszystkie informacje o stanie zdrowia dziecka (można

dołączyć kserokopię książeczki zdrowia) - PESEL

Informacje zawarte w karcie można uaktualniać przez osobę

podpisującą kartę

Kartę podpisuje MAMA i TATA (dwóch opiekunów prawnych)

Uzupełniamy długopisem / piórem z czarnym bądź granatowym

wkładem. Nie można uzupełnić karty ołówkiem

Karty nie mniemy, nie składamy na kilka części.

Oddajemy tylko tym osobom, które zostaną podane w momencie

otrzymywania karty.



EKWPIUNEK - obowiązkowy

LEGITYMACJA SZKOLNA – z NUMEREM PESEL,

PODBITA z PODPISEM UCZESTNIKA

Mundur kompletny: bluza, spódnica (harcerki), spodnie (harcerze),

getry, wywijki, pas, biały kołnierzyk (harcerki), nakrycie głowy, ciemne

nieprzemakalne buty mundurowe. Zuchenki sukienka mundurowa,

zielone podkolanówki, czarne rajstopy

pagony, plakietki Szczepu, Niepołomic, Herb Niepołomic, pierścień,

zielona chusta

Wyposażenie kieszeni ustalone w drużynie

Koc (zabrany z magazynu w ustalonym dniu, trzeba będzie wyprać

przed i po zimowisku);



EKWPIUNEK - obowiązkowy

Nieprzemakalne, ciemne okrycie wierzchnie (najlepiej czarne);

Ciepła kurtka, szalik, rękawiczki, czapka (kilka par);

Śpiwór;

Karimata;

Prześcieradło (zalecany kolor – biały);

Buty i spodnie na śnieg

Bielizna;

Bluzy, koszulki, długie spodnie;

Rzeczy do spania - najlepiej ciepły, ciemny dres;



EKWPIUNEK - obowiązkowy

Mały plecak na wycieczki;

Kosmetyki, ręczniki;

Kubek;

Latarka (najlepiej czołówka);

Nici;



EKWPIUNEK OBOZOWY – dodatkowy

Zwykły zegarek na rękę – zalecamy, przydaje się na wartach ☺ ;

Aparat fotograficzny;

Gitara;

Sanki, jabłuszko



KONTAKT Z DZIEĆMI

TELEFONY – nie zabieramy telefonów.

Godziny kontaktu – każda drużyna indywidualnie ustala

godziny kontaktu. W dniu wyjazdu Rodzice dostają numery

telefonu wraz z godzinami dostępności.

Numer komendantki zgrupowania jest numerem

zimowiska. Prosimy dzwonić na niego tylko w wyjątkowych

sytuacjach.

Prosimy o niedawanie telefonu komórkowego „w sekrecie” dziecku. 

Zachowuje się ono nieswojo / chwali się „kontrabandą” na forum co 

negatywnie wpływa na grupę.



INFORMACJA

Nie zabieramy sprzętu elektronicznego innego niż w ekwipunku!

Kadra zimowiska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony

sprzęt elektroniczny

Całość ekwipunku powinna zostać zapakowana w jeden duży

plecak, który uczestnik będzie w stanie samodzielnie nieść.

Do plecaka nie mogą być przyczepione siatki i inne elementy

mogące z niego spaść.





























ROZPAKOWANIE SPRZĘTU

Harcówka w Niepołomicach

Od razu po powrocie z zimowiska

Składamy do magazynu lóżka/kanadyjki i materace

Zabieramy koce do domu, pierzemy i oddajemy

w wyznaczonym dniu



Zapisując dziecko na zimowisko Rodzice wyrażają zgodę na 

prowadzenie zajęć metodą harcerską (zuchową) czyli:

Służbę

Gry terenowe, z mapą i inne zajęcia „poza zimowiskiem”

Zajęcia na terenie zimowiska

Gry nocne

Wędrówki

Bieg na stopień

Dlatego nie ma możliwości aby „wybrać” zajęcia w których 

dziecko będzie uczestniczyć, a w których nie.



PYTANIA ???

Czy jest możliwość kontaktu z dzieckiem nawet raz na 2-3 dni?

TAK - Można dzwonić codziennie w wyznaczonych godzinach

Czy jest możliwość wegetariańskiego wyżywienia na obozie?

TAK - jeśli zostało to wpisane w karcie uczestnika dziecka.

Uczestnik nie dostanie wtedy produktu spoza wyznaczonej diety



SPRAWY INNE

OBÓZ HARCERSKI 2020

7 lipca (wyjazd wieczorem) – 2 sierpnia (powrót rano)

Lubiatów n/j Źródlane

KOLONIA ZUCHOWA 2020

3 sierpnia – 14 sierpnia

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

90 zł

20 listopada (I semestr) i 20 marca (II semestr)

Numer konta: 46 1940 1076 3146 6967 0000 0000

Tytuł: SKŁADKA CZŁONKOWSKA IMIĘ NAZWISKO DRUŻNA



Dziękuję za uwagę…..

…. I DO ZOBACZENIA na zimowisku ☺


