
 

 

 
 

 

 

Koszt:  

Dotyczy jadących na całość zgrupowania: 

750 zł uczestnik [do 10 maja 2014, po 10 maja 850 zł) jadący w terminie 14-28.07.2014r 

Dotyczy 30 SGZ: 

400 zł uczestnik („uczestnik zwykły”) [do 10 maja 2014, po 10 maja 500 zł] jadący w terminie 21-28.07.2014 

 

Dofinansowania: Jak co roku będzie możliwość skorzystania z dofinansowania. 

Zaznaczamy, iż wnioski będą  wnikliwie weryfikowane. 

 

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP „Piast” Poznań Stare Miasto 

Dane: Hufiec ZHP „Piast” Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 

Poznań 

nr konta: 69 1090 1359 0000 0000 3501 8260 

Tytuł przelewu: 

- jeśli nie będzie potrzebna faktura VAT „składka zadaniowa zgrupowanie 

PIAST – Imię i nazwisko dziecka” 

-jeśli będzie potrzebna faktura VAT „opłata za zgrupowanie PIAST – Imię i 

nazwisko dziecka” 

 

Terminarz : 

 - 15 kwietnia 2014 zakończenie zbierania zaliczek na zgrupowanie (zaliczka 200 zł od uczestników 

jadących w obu terminach oraz 200 zł od przybocznych jadących w terminie 14-28.07, a 150 zł od przybocznych 

jadących w terminie 21.28.07.2014r.) 

 - 10 maja 2014 ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat po cenie podstawowej (750 zł/400 zł). 
Zgłoszenie jest równoznaczne z oddaniem drużynowemu całkowicie wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz 

potwierdzenia wpłaty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.  



- 20 maja 2014 rozpatrzenie wniosków przez kadrę HAL 2014 

- 5 czerwca 2014 ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz wpłat na obóz(850 zł/500 zł). Zgłoszenie jest 

równoznaczne z oddaniem drużynowemu całkowicie wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia wpłaty. 

Ostateczny termin dokonywania wpłat przez osoby, które otrzymały dofinansowanie. 

Stanica i organizator zapewniają m.in.: 
 

-nocleg w namiotach typu „wysoka 10” oraz „NS” 

-kanadyjka, materac, 2 koce na 1 os 

-wyznaczone miejsce do ognisk 

-świetlica (wiata kominkowa) 

-światło oraz podłogi w namiotach NS dla zuchów 

- Kajaki , łódź typu omega (tylko do użytku z osobą posiadającą patent żeglarski) 

-opieka medyczna oraz ratownik WOPR 

-cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

-program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

-mailowo ( zgrupowanie2014@gmail.com ) 

-telefonicznie  

Drużynowy  

Marcin Staszak 663-563-033,  

Szymon Baranowski 728-528-827 

mailto:zgrupowanie2014@gmail.com


Stanica Harcerska w Tucznie koło Wałcza (woj. Zachodniopomorskie) 

 

www.tuczno.harc.net.pl 

 

Baza leży na południowym brzegu jez. Tuczno na zachodniej granicy rez. Mszary Tuczyńskie 

 

 

Sanitariaty 

http://www.tuczno.harc.net.pl/


 

Wiata kominkowa na gorszą pogodę 

 

 

Stanica i organizator zapewniają m.in.: 
 

-nocleg w namiotach typu „wysoka 10” oraz „NS” 

-kanadyjka, materac, 2 koce na 1 os 

-wyznaczone miejsce do ognisk 

-świetlica (wiata kominkowa) 

-światło oraz podłogi w namiotach NS dla zuchów 

- Kajaki , łódź typu omega (tylko do użytku z osobą posiadającą patent żeglarski) 

-opieka medyczna oraz ratownik WOPR 

-cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

 

 

 

  



 

 

Regulamin HAL 2014 

I Postanowienia ogólne. 
 

 Organizatorem zgrupowania jest Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto. 

 

 Kadrę organizacyjną zgrupowania stanowią: 

 

 Komendant obozu pwd. Marcin Staszak 

 

 Kwatermistrz obozu pwd. Szymon Baranowski 

 

 Zastępca komendanta obozu ds. programowych … 

 

Magazynier … 

 

 Zgrupowanie organizowane jest w oparciu o infrastrukturę obozową Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Łódź Polesie 

 

 Obóz odbywa się w terminie od 14 do 28 lipca 2014 roku. 

 

 Obóz skierowany jest do wszystkich jednostek Hufca Piast. 

 

 

II Koszty obozu oraz zasady finansowania. 
 

 1. Cena obozu zależna jest od terminu zgłoszenia i wynosi 750 lub 850 złotych 

 

 2. Na 15 uczestników przypada 1 instruktor - wychowawca 

 

oraz 1 osoba kadry nie będąca instruktorem na 10 uczestników 

 

 3. Instruktorzy pełniący funkcję podczas HAL 2014 uczestniczą w obozie nie odpłatnie 

 

 4. Zasady odpłatności pozostałej kadry zostaną ustalone na podstawie liczby kadry  

 

5. Wysokość odpłatności będzie różna dla przybocznych  

 

zgłoszonej przez drużyny.  

 

i praktykantów Kursu Drużynowych. 

 

 6. 7% wpłat uczestników zostanie przeznaczonych na stworzenie funduszu dofinansowań obozu. 

 

 7. O dofinansowanie dla uczestników wnioskują drużynowi. 

 

 Wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie hufca w zakładce HAL 2014. 

 

 9. Wnioski należy składać drogą mailową na adres hufca do dnia 10 maja 2014 roku. 

 

 10. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te osoby, które zgłoszą się na obóz do dnia 10 maja 2014r. 



 

 11. Osoby wnioskujące o dofinansowanie są zwolnione z obowiązku dokonania wpłaty przed dniem 10 maja 2014r. 

 

 12. Wnioski o dofinansowanie zostaną rozpatrzone do 20 maja 2014 roku. Wyniki zostaną przekazane drużynowym. 

 

 13. Osoby, które otrzymają dofinansowanie zobowiązane są wpłacić kwotę podstawową  

 

(750 zł) pomniejszoną o kwotę dofinansowania najpóźniej do dnia 5 czerwca 2014 roku. 

 

 14. Drużyny mogą przyznać dodatkowe dofinansowanie w ramach własnych możliwości finansowych. 

 

 15. Budżet funduszy dofinansowań zostanie powiększony w przypadku pozyskania przez organizatora dodatkowych 

środków finansowych 

 

 W przypadku nie wykorzystania całości funduszy przeznaczonych na dofinansowania,  

 

pozostałe pieniądze zostaną przeniesione do budżetu na materiały programowe. 

 

 50 złotych z wpłaty uczestnika przeznaczone będzie na materiały programowe. 

 

 

 

III Zasady zgłoszeń 
 

 1. Drużynowy jest odpowiedzialny za zgłoszenie uczestnictwa jednostki w HAL 2014 w wyznaczonym terminie 

 

 Zgłoszenia jednostek dokonywane są poprzez wypełnienie  ankiety google w terminie do 31 marca. 

 

 3. Liczbę uczestników należy podać z możliwie dużą dokładnością (+-10%) 

 

 4. Karty zgłoszeniowe zostaną udostępnione na stronie hufca w zakładce HAL 2014 w terminie od 30 marca 2014 

roku. 

 

 5. Jednostki, które nie dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie, mają możliwość dokonania zgłoszenia drogą 

mailową na adres hufca. 

 

 6. Za zgłoszenie uczestnika obozu uznawane jest dostarczenie drużynowym poprawnie  

wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia dokonanej wpłaty. 

 

 Ostateczna cena obozu jest uzależniona od terminu zgłoszenia uczestnika. 

 

 8. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 10 maja 2014 wpłacają 750 zł. 

 

 9. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia pomiędzy  

 

10 maja a 5 czerwca 2014 wpłacają 850 zł. 

 

 10. Ostateczny termin przyjmowania wpłat mija 5 czerwca 2014 roku. 

 

 11. Do 1 czerwca uczestnicy mogą zrezygnować z uczestnictwa w HAL 2014 bez ponoszenia kosztów ( dostają zwrot 

100% wpłaty) 

 



 Uczestnicy, którzy zrezygnują po 5 czerwca dostają zwrot 50% wpłaconej sumy (wpłata pomniejszona o koszty 

organizacyjne). 

 

 Drużynowi są odpowiedzialni za poprawność wypełnienia kart zgłoszeniowych  

 

 Drużynowi przekazują wypełnione karty zgłoszeniowe organizatorom w terminie:  

 

uczestników (kompletność danych i podpisy prawnych opiekunów). 

 

- do 20 maja w przypadku zgłoszeń przyjętych do 10 maja, 

 

 - do 9 czerwca, w przypadku zgłoszeń przyjętych po 10 maja. 

 

 

IV Kadra wychowawcza 
 

1.Kadrę wychowawczą na obozie stanowią  

 

instruktorzy Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto. 

 

2. Instruktorzy pełnią funkcję wychowawcy na podstawie umowy wolontariackiej.  

 

3. Instruktorzy pełniący funkcję wychowawcy na obozie muszą spełniać następujące warunki: 

 

 - mieć ukończone 18 lat życia, 

 

 - posiadać aktualną, wypełnioną książeczkę instruktorską, 

 

 - posiadać książeczkę sanepidu z aktualnymi badaniami oraz zaświadczeniem o zdolności do pełnienia funkcji 

wychowawcy kolonijnego. 

 

- Instruktorzy pełniący funkcję wychowawcy zobowiązani są dostarczyć organizatorom dokumenty wymienione w 

punkcie 3 najpóźniej do 24 maja 2014 roku. 

 

 - mieć opłacone składki instruktorskie, 

 

 

V Program, organizacja podobozów 
 

1.Drużyny zostaną rozlokowane w maksymalnie 8 podobozach, w miarę możliwości zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w zgłoszeniu jednostki (w ankiecie google) 

 

Drużynowi oraz komendanci podobozów zobowiązani są przygotować program swoich  

 

jednostek oraz udostępnić jego treść organizatorom najpóźniej do dnia  czerwca 2014 roku. 

 

 Każdy opracowany program musi zostać zatwierdzony przez organizatorów. 

 

 4. Każdy podobóz otrzyma do dyspozycji oddzielny fundusz na materiały programowe. 

 

 5. Kwota funduszu na materiały programowe jest zależna od liczby uczestników HAL z danego podobozu (liczba 

uczestników x 50 zł) 



 

 Materiały zostaną zakupione przez organizatorów na podstawie zapotrzebowania  będącego załącznikiem do 

programu. 

 

 7. Materiały zostaną przekazane drużynom pierwszego dnia obozu. 


