LUBIATOWO 2018
KARTA INFORMACYJNA
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE

Prosimy o staranne wype³nienie karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu,
karty uczestnika i dok³adne przeczytanie poni¿szej informacji
oraz warunków uczestnictwa w obozie.
Prosimy o przestrzeganie ustalonego terminu zwrotu karty i odp³atnoœci.

Proponowane wyposaýenie uczestnika obozu / kolonii pod namiotami/:

OBÓZ HUFCA ZHP OÙAWA W LUBIATOWIE
TERMIN OBOZU - I turnus od 30.06.2018 do 15.07.2018
Wyjazd:

30.06.2018 r. godz. 21.00 z parkingu przy markecie Tesco w Oùawie

Powrót:

15.07.2018 r. godz. 21.00 - 23.00 na parking przy markecie Tesco w Oùawie

Organizator:

Adres obozu:

Kadra formy
wypoczynku

Komenda Hufca ZHP w Oùawie ul: Kamienna 4, 55-200
Oùawa tel: 071 3132311 (podczas dyýuru) 692607564,
605727777, 605737777
www.olawa.zhp.pl olawa@zhp.pl
Imiæ i nazwisko dziecka
Obóz ZHP z Oùawy w Lubiatowie
84-210 Choczewo
Komendant: hm. Marian Puszka – Komendant Obozu - Tel.509-265-762
Opiekæ nad dzieãmi sprawowaã bædà instruktorzy Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
lub osoby, które posiadajà odpowiednie, zgodne z obowiàzujàcymi przepisami,
kwalifikacje.
WAÝNE INFORMACJE

Zwrot starannie wypeùnionej karty uczestnika do 30 maja 2018 r.
Wpùaty w wysokoúci 990,00 zù
naleýy uregulowaã w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018r
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK O/Oùawa
21 1090 2428 0000 0006 1406 4768
Tytuù wpùaty: skùadka zadaniowa HAL - Imiæ i nazwisko dziecka turnus I
Uwaga ! Faktury VAT wydawane sà w ciàgu 7 dni od dnia dokonania wpùaty na konto hufca
Organizatorzy zapewniajà:
cztery smaczne posiùki dziennie
przejazd autokarem
zakwaterowanie w namiotach,
ùóýko typu kanadyjka, materac, koc
ubezpieczenie od nieszczæúliwych
wypadków
doskonaùà opiekæ medycznà

atrakcyjny program
wycieczki piesze
wycieczkæ autokarowà
sanitariaty i natryski z bieýàcà
wodà
kàpiele w morzu pod opiekà
ratowników WOPR

* Plecak lub torba .
* Ciepùa kurtka, dùugie spodnie na zmianæ.
* Kurtka przeciwdeszczowa.
* Ciepùy sweter i dres (odzieý do spania).
* Obuwie sportowe, strój sportowy.
* Bielizna osobista, skarpety (kilka zmian)
* Obuwie odpowiednie na deszcz (kalosze).
* Strój kàpielowy, nakrycie gùowy na plaýæ, krem ochronny.
* Úpiwór,
* Poduszka (jasiek lub przytulanka).
* Szczoteczka i pasta do zæbów, mydùo, szampon, proszek do prania
* Dwa ræczniki + jeden duýy.
* Miska lub menaýka, kubek, ùyýka, widelec.
* Chusteczki higieniczne,
* Latarka, przybory do pisania, notes, przybory do szycia.

Uwaga:
Wszystkie cenne przedmioty i cennà odzieý zostawiamy w domu. Gotówkæ dzieci mogà przechowaã
w obozowej kasie pancernej.
Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje naleýy przekazaã opiekunowi lub pielægniarce wraz z
przyklejonà do opakowania kartkà zawierajàcà imiæ i nazwisko dziecka oraz dokùadny sposób
dawkowania leku.
Peùny zwrot poniesionych kosztów dokonuje siæ przy rezygnacji w terminie do 14 dni przed jego
rozpoczæciem. Przy rezygnacji w terminie póêniejszym potràcane jest 20% kosztów
organizacyjnych.
Przy wczeúniejszym zabraniu dziecka z obozu zwracane sà koszty stawki ýywieniowej za kaýdy
dzieñ.
Podczas obozu w Lubiatowie uczestnicy mogà byã zabierani z terenu obozu wyùàcznie przez swych
rodziców/opiekunów prawnych. Jeúli ýyczà sobie Pañstwo, by Pañstwa dziecko mogùo byã odebrane
przez inne osoby (np. czùonków dalszej rodziny), niezbædne bædzie zùoýenie takiej deklaracji w
formie pisemnej w obecnoúci przedstawiciela organizatora wypoczynku.
Informujemy, ýe podczas trwania obozu uczestnicy bædà mieli moýliwoúã uczestniczenia w
nastæpujàcych praktykach religijnych: msza úwiæta w niedzielæ .
Informujemy, ýe w nagùych wypadkach bædziemy podejmowali próby skontaktowania siæ z
Pañstwem dostæpnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Pañstwa w karcie
kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeúli nie uda nam siæ nawiàzaã kontaktu, a sytuacja bædzie tego
wymagaùa, bædziemy podejmowali wszelkie dziaùania zmierzajàce do ochrony zdrowia i ýycia
Pañstwa dziecka.
Ramowy plan wypoczynku bædzie dostæpny przed obozem w Komendzie Hufca ZHP w Oùawie.
Placówka bædzie zgùoszona do Kuratorium Oúwiaty zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami na 21 dni
przed rozpoczæciem obozu .

