OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Proszę o przyjęcie na kolonię zuchową / obóz harcerski
/ właściwe podkreślić/

syna / córkę ….....................................................................................
W sprawie odpłatności proszę wystąpić do mojego zakładu
pracy

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunki socjalne podczas formy wypoczynku
1. Zakwaterowanie w Domku Zuchowym , namiotach typ NS z podpinkami,
podłogą i oświetleniem 12V- Kolonia Zuchowa
2. Zakwaterowanie w namiotach typ SAN- wysoki 10 osobowy – po 6 osób
3. Sanitariaty, prysznice, umywalki
4. Jadalnia – 2 szt.
5. Boiska do piłki siatkowej, nożnej ,boisko do kometki
6 .Opieka medyczna na terenie Letniej Bazy Obozowej – pielęgniarka
7. Opieka własnych ratowników WOPR na wydzielonym kąpielisku
Posiłki

…..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………
(pełna nazwa zakładu pracy)

Dla pracowników kopalni: Nr znaczka …...................
Nr komp..........................
Całkowity koszt pobytu dziecka na Harcerskiej Akcji Letniej
zobowiązuję się pokryć w terminie do …................................
nie później jednak niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcie
turnusu
Nr konta : Bank Pekao S.A. 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228
Oświadczam, że znam i akceptuje warunki uczestnictwa mojego
dziecka i są one dla mnie zrozumiałem.
….........................................................................................................
( Nazwisko imię rodzica / opiekuna )
….................................................................

podpis rodzica / opiekuna

Zapewniamy 4 posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad, kolację i podwieczorek).
Posiłki są przygotowywane we własnej kuchni która znajduje się na terenie
bazy obozowej.
Warunki rezygnacji z uczestnictwa
W przypadku rezygnacji z obozu organizator zwraca wniesioną
pomniejszoną o poniesione koszty organizacyjne

wpłatę,

Dodatkowe informacje
Podczas trwania obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu Letniej Bazy
Obozowej w Szarym Dworze 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 podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość
uczestniczenia w następujących praktykach religijnych:
1. Niedzielna Msza Święta
2. Święta kościelne przypadające w trakcie trwania obozu
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.

Przykładowy ramowy program pobytu

7:307:30 - 7:50
7:50 - 8:20
8:20 - 8:30
8:30 – 8:45
8:45 - 9:30
9:30- 9:45
9:45 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 21:45
21:45 - 22:00
22:00 - 7:30

pobudka
gimnastyka poranna – powitanie dnia
toaleta poranna
sprzątanie w rejonach – namiotach
apel
śniadanie
przygotowanie do zajęć programowych
zajęcia programowe – kąpiel i plażowanie
przygotowanie do obiadu – toaleta
obiad
cisza poobiednia
zajęcia własne zorganizowane
zajęcia programowe – sportowe, rekreacyjne
toaleta wieczorna
kolacja
przygotowanie do zajęć programowych
zajęcia programowe – ognisko, kominek, itp.
pożegnanie dnia
cisza nocna

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
- Mundur o ile posiada
- Legitymacja szkolna
- Śpiwór
- ciepła piżama do spania
- Plecak podręczny
- Przybory toaletowe
- Ręczniki - w tym kąpielowy
- Krem do opalania z filtrem
- Przybory do pisania
- Preparat przeciwko kleszczom i komarom
- Prześcieradło, poduszeczka pod głowę
- Menażka/ naczynia, sztućce
- Strój kąpielowy
- Obuwie turystyczne ,sportowe ,klapki
- Bielizna
- Ubranie ciepłe(bluzy i spodnie dresowe)
- Podkoszulki, strój sportowy
- Nakrycie głowy
- Peleryna p/deszczowa ,buty nieprzemakalne

ZGŁOSZENIE - UMOWA
na uczestnictwo w Harcerskiej Akcji Letniej
organizowanej przez Komendę Hufca ZHP Chrzanów
Kolonia zuchowa – obóz harcerski w Szarym Dworze
Proszę o zakwalifikowanie na: kolonię zuchową / obóz harcerski
na turnus …....… w terminie ………………………..
imię nazwisko; …..........................................................................
data urodzenia; …............................ Nr PESEL …......................................
Adres zamieszkania ( z kodem pocztowym )
…................................................................................................................
…................................................................................................................
Nr tel. kontaktowego rodziców / opiekunów prawnych
…..................................................................
Dziecko należy do gromady / drużyny
Nr – Gromady / drużyny …........ / nazwa - …...........................................
…..........................................
( podpis drużynowego )

…......................................
( podpis uczestnika )

ODDANIE ZGŁOSZENIA JEST GWARANCJĄ
MIEJSCA NA WYPOCZYNKU, NIE ZWALNIA
JEDNAK Z OBOWIĄZKU ODDANIA KARTY
KWALFIKACYJNEJ

