
NR ZGŁOSZENIA:
[6665/MAL/2020-Z]

data umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku:
2020-01-23

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku

Szkoła lub placówka

Przedsiębiorca
wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 187)

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu niezarobkowym
Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany
wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwa/imię i nazwisko Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Adres siedziby/zamieszkania(województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy)

Karmelicka 31
31-131 Kraków
Krakowski małopolskie

Adres do korespondencji, jeżeli jest innny niż adres
zamieszkania jak wyżej

Numer telefonu 12-633-33-57

Numer faksu 12-634-44-40

Adres poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@krakowska.zhp.pl

Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli posiada) 120415194

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (jeżeli
posiada) 0000273492

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeżeli
posiada) 676-234-15-99

Numer zaświadczenia o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych (jeżeli posiada)
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2. Forma wypoczynku

kolonia

zimowisko

obóz

biwak

inna forma wypoczynku

3. T ermin wypoczynku

Od dnia (dd/mm/rrrr) 04/02/2020 do dnia (dd/mm/rrrr) 08/02/2020

4. Lokalizacja wypoczynku

Adres

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w
Rozdzielu
Rozdziele 194, 32-731 Żegocina Tel: 14
61 33 087, 504 864 631
32-731 Rozdziele bocheński
małopolskie

Informacja o sposobie zapewnienia uczestnikom
wypoczynku dostępu do opieki medycznej

5. Informacje o liczbie uczestników wypoczynku

5a. Łączna liczba uczestników wypoczynku, w tym: 45

- powyżej 10 roku życia 45

- poniżej 10 roku życia (i w wieku 10 lat ) 0

5b. Niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

5c. Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (w szczególności o uczestnikach ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi)

6. Ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku

Obrzędowość zimowiska bazować będzie na puszczy zimą. Skrywa ona wiele tajemnic, poszlak i niesamowite zjawiska
przyrody. W związku z tym gdy znajdziemy się zimą w puszczy możemy przeżyć niesamowitą przygodę wędrując po
znakach zostawionych w lesie, próbując zimowego survivalu czy też zapoznając się z zimowym życiem jej
mieszkańców. Fabuła zimowiska pod nazwą „Zimowa Puszcza” pozwoli harcerzom na bliższy kontakt z naturą,
rozwijanie swoich zdolności w terenie i umiejętności survivalowych w trudnych zimowych warunkach, działania w
grupie, poszerzanie swojej wiedzy oraz na prezentowanie właściwej postawy harcerskiej. ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE
Realizacji programu zimowiska „Zimowa Puszcza” ma służyć: kształtowaniu pozytywnego stosunku do zwierząt i
roślin; angażowaniu dzieci w realizowane w czasie zimowisk zadania, które ich integrują i uczą współpracy, aktywności
ekologicznej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają ich pasje i talenty; indywidualnemu
podchodzeniu do potrzeb dzieci, poznawaniu ich słabości i mocnych stron oraz pomaganie im znaleźć swoje miejsce
w grupie szeroko rozumianej integracji, zarówno integracji środowiskowej, jak i integracji młodzieży w grupach
rówieśniczych; rozwojowi psychofizycznemu – między innymi przez promowanie aktywnego trybu życia nawet zimą;
przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu survivalu zimowego; poszerzaniu swojej wiedzy nt. zwierząt i roślin;
kształtowaniu kultury obcowania z przyrodą i poszerzaniu wiedzy ekologicznej; zaangażowaniu twórczemu
instruktorów, którzy wykorzystają różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania dzieci i młodzieży swoją pasją;
rozwojowi harcerskiemu uczestnikom, dawać pole do zdobywania sprawności i stopni harcerskich; wypoczynkowi i
relaksowi w sposób czynny i ciekawy; inicjowaniu współzawodnictwa; wzbudzaniu inwencji twórczej, pobudzaniu
fantazji i zaspakajaniu poznawczej ciekawości dzieci; pobudzaniu potrzeby działania i interakcji z naturą; poznawaniu
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sposobów komunikacji z ludźmi i ze zwierzętami. Założenia programowe: Zapoznanie uczestników z życiem zwierząt i
roślin w lasach- rozbudowanie na tej podstawie symboliki i obrzędowości zimowiska Realizacja projektów harcerskich,
które uczą zaangażowania, współpracy, rozwijają pasje i talenty oraz pracę w grupie. Realizacja wymagań na stopnie i
sprawności przez poszczególnych harcerzy. Utrwalenie i doskonalenie wiedzy zdobywanej w podczas pracy z drużyną
z zakresu historii harcerstwa jak i technik harcerskich, w szczególności z terenoznawstwa. Pokazanie harcerzom, że
czas spędzany zimą może być również aktywny i ciekawy. Założenia te będą realizowane poprzez: Zdobywanie stopni i
sprawności harcerskich; Gry, ćwiczenia oraz zabawy ruchowe; Zajęcia programowe zawierające wiedzę harcerską;
Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem zdobytych umiejętności; Gawędy, kuźnice i kominki; Zwiady i gry terenowe;
Rywalizację pomiędzy zastępami; Pracę z obrzędowością. Współzawodnictwo: Podczas zimowiska zastępy będą
między sobą rywalizować. Oceniane będą: - wykonywanie zadań zespołowych; - przygotowanie elementów
obrzędowych (stroje, nazwy, wystrój pokoi...); - postępowanie harcerzy wg. Prawa harcerskiego; - zdobycie sprawności;
- punktualność na wszystkich apelach, zbiórkach i alarmach. System zdobywania sprawności i stopni: Stopnie i
sprawności: Każdy uczestnik zimowiska ma, lub napisze na początku zimowiska, kartę próby na zdobywany aktualnie
stopień harcerski i realizuje ją indywidualnie podczas zajęć, które będą przygotowane tak aby ułatwić harcerzom
pracę z nimi. Każdy uczestnik może dokonywać konsultacji. Praca z prawem harcerskim: Harcerki i harcerze w próbach
na stopnie mają również zadania związane z Prawem Harcerskim. Na tablicy ogłoszeń zimowiska będą wywieszane
„mini zadania” związane z prawem harcerskim. Czas na ciszy poobiedniej przeznaczony będzie do realizowania
tychże „mini zadań”. Praca z Prawem Harcerskim wpisuje się w założenia fabuły, ponieważ harcerz jako strażnik
puszczy powinien prezentować postawę godną naśladowania. W czasie trwania zimowiska część harcerek i harcerzy
złoży Przyrzeczenie Harcerskie.


