WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE HUFCA ZHP STAROGARD GD.
Adres obozu

Harcerska Baza Obozowa Skrzynia

Czas trwania obozu

17 lipca – 31 lipca 2017 roku

Dane organizatora

Hufiec ZHP Starogard Gdański, ul. Hallera 19B,
83-200 Starogard Gdański

Kontakt z organizatorem podczas trwania
wypoczynku

Komendant obozu: pwd. Maciej Bryja, 791-996-705

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW

PZU nr polisy: HSC 1321070

INFORMACJE O UCZESTNIKU
Imię i nazwisko uczestnika, oraz drużyna

drużyna

Rodzice/opiekunowie (imię i nazwisko)
Adres zamieszkania
Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
 Zakwaterowanie w namiotach typu „10” lub „NS” z łóżkami polowymi lub własnoręcznie zrobionymi pryczami
 Warunki sanitarne - WC, prysznice
 Organizator zapewnia 4 posiłki dziennie
Uczestnictwo i płatności
 Dokonanie zgłoszenia na obóz następuje z chwilą wypełnienia i podpisania Karty Kwalifikacyjne, złożenia jej
drużynowemu oraz wpłacenia opłaty za wyjazd (sama podpisana Karta Kwalifikacyjna lub wpłata nie stanowią
podstawy do uczestnictwa).
 Kartę kwalifikacyjną należy złożyć do dnia 09.06.2017 r.
 Opłata za obóz wynosi 650 zł. Opłaty należy dokonać do 15.05.2017 r. (całość).
 Lub w ratach:
-300 zł (do 15.05.2017r.)
-350 zł (do 15.06.2017r.)
Opłatę za zimowisko wpłacamy na konto Hufca: Bank Pekao 56 1240 5400 1111 0010 6465 1041.
tytułem: DSCZ obóz oraz imię i nazwisko dziecka
 Warunkiem uczestnictwa dziecka na zimowisku jest członkostwo w ZHP, potwierdzone wpisem w ewidencji ZHP
i opłacenie u drużynowego składek członkowskich ZHP (składka kwartalna 12 zł).
 Podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji Harcerskiej Akcji Letniej oraz jej celów przez organizatora (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
Mundur
Klapki pod prysznic
Kurtka przeciwdeszczowa
Sandały (opcjonalnie)
Buty trekkingowe
Bielizna na każdy dzień
Wygodne buty (sportowe)
Kilka koszulek

Ciepła bluza/polar
Długie spodnie
Krótkie spodenki
Kosmetyki

Ręcznik
Latarka
Śpiwór
Nóż

Odblask
Menażka
Kubek
Sztućce

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora (choroba Uczestnika i inne
przypadki losowe) można ubiegać się u organizatora o częściowy zwrot kosztów. Organizator potrąca 20%
wpisowego.
Dodatkowe informacje
Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu 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 wypoczynku.
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.

Podpis Komendanta i Skarbnika Hufca

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Starogard Gdański

22.03.2017 roku

