WARUNKI UCZESTNICTWA
Nazwa formy HAZ: Zimowiska Szczepu im. Romualda Traugutta
Adres formy wypoczynku: Zespół Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1, 38-450 Dukla
Czas trwania formy wypoczynku: 02 – 07.02.2017
Całkowity koszt pobytu na zimowiskach: 280,00 zł
Dane organizatora: phm Jakub Dyktyński (Jakub.dyktynski@zhp.net.pl)

Zasady ogólne
1.
2.
3.

Niniejsze warunki stanowią integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika.
Kwalifikacji na zimowiska dokonuje organizator.
Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w/w placówce jest prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna pobierana i zdawana
w wyznaczonym terminie w siedzibie organizatora placówki lub od osób uprawnionych

Regulowanie należności
4.
5.

Odpłatności za udział dziecka w zimowiskach należy dokonać na 30 dni przed rozpoczęciem zimowisk (tj. do 2.01.2018).
Wpłaty odpłatności należy dokonywać na konto bankowe Komendy Hufca Łódź – Polesie
a. Pekao 27 1240 3031 1111 0000 3426 6658
b. BZ WBK 78 1090 2705 0000 0001 0420 6614
Z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika, Zimowiska Szczepu im. R. Traugutta

Rezygnacja z obozu
6.
7.
8.

W przypadku rezygnacji dziecka z zimowisk na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, potrąca się 25% odpłatności, na 7 dni przed
rozpoczęciem zimowisk potrącane jest 50% odpłatności.
do dnia rezygnacji rodzice nie wpłacili kwoty pozwalającej na dokonanie potrącenia powinni ją uzupełnić w terminie 14 dni.
Komenda Hufca może uwzględnić w przypadkach losowych odejście od zasad zawartych w punktach 7-8.

Organizator zapewnia
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej – instruktorów ZHP
Polisę ubezpieczeniową NW
Przejazd zorganizowany – tam i z powrotem
Zakwaterowanie w szkole w warunkach polowych
Wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
Atrakcyjny program oparty o metodę harcerską

Prawa i obowiązki uczestnika
15. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną lub studencką.
16. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów, w tym: regulaminu zimowiska i ośrodka, w którym
organizowany jest obóz oraz poleceń przełożonych - wychowawców.
17. Uczestnik (lub jego rodzice / opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność, również finansową za umyślne szkody wyrządzone przez
niego podczas pobytu na zimowiskach.
18. Uczestnik powinien posiadać niezbędny ekwipunek. Organizator udostępnia listę niezbędnego wyposażenia.
19. W przypadku:
a. Spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na teren zimowisk, palenia
tytoniu, zażywania środków odurzających lub przebywania pod ich wpływem
b. Rażącego naruszenia regulaminów zimowisk,
uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców może zostać wydalony z placówki na koszt rodziców / opiekunów.

Odpowiedzialność organizatora
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe) oraz rzeczy
wartościowe nie przekazane do depozytu.

Dodatkowe informacje
21. Podczas Zimowisk Szczepu im. R. Traugutta 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.
22. Informujemy, że podczas trwania zimowisk uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych:
niedzielna msza w kościele.
23. 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.
24. Organizator nie gwarantuje możliwości ładowania telefonów komórkowych.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku

