ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz
www.lowicz.zhp.pl,
PKO S.A. 88 1240 3347 1111 0010 1221 3936

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2017

Termin: 16-29.07.2017 rok
Wyjazd w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych.
Miejsce: Baza Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie
W cenie zapewniamy:
o
o
o
o
o
o

transport
zakwaterowanie
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
ubezpieczenie dla osób niezrzeszonych
(członkowie ZHP mają wykupione ubezpieczenie całoroczne)
materiały programowe
atrakcyjny program, w tym dwie wycieczki

Nocleg w warunkach turystycznych w namiotach. Dla harcerzy starszych i wędrowników
na łóżkach polowych lub zbudowanych z drewna pryczach, dla kolonii zuchowej i harcerzy
młodszych nocleg na łóżkach polowych (na materacach wojskowych). Należy zabrać śpiwór
oraz menażkę (ewentualnie talerze) i sztućce.
WAŻNY TERMIN:
- 15.06.2017 r. – wpłata pełnej kwoty

Celem rezerwacji miejsca należy:
1.wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł
2.przekazać uzupełnioną kartę wraz z załącznikiem
Dokumenty (kartę+załącznik) należy przekazać drużynowemu lub bezpośrednio do siedziby
Hufca / komendanta HAL
Uprzejmie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 600zł.
W przypadku rezygnacji hufiec dokonuje zwrotu 400zł.

Skąd wziąć kartę?
-bezpośrednio od drużynowego
-napisać na adres aleksandra.klimczak@zhp.net.pl z prośbą o przesłanie karty
-pobrać ze strony lowicz.zhp.pl -> zakładka HALiZ
Dane potrzebne do przelewu:
Hufiec ZHP Łowicz
ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz
Nr konta bankowego: 88 1240 3347 1111 0010 1221 3936
Tytuł przelewu:
Dla członków ZHP „DSCZ-imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nr telefonu rodzica, +/-”
Dla osób niezrzeszonych „wpłata na HAL-imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nr telefonu
rodzica, +/-”
RODZICU, jeśli chcesz otrzymać

fakturę…

Proszę o zaznaczenie w przelewie „+”
Faktura za całą odpłatność (tj. 1100zł lub 1200zł) zostanie wystawiona na osobę i dane osoby
wpłacającej zaliczkę, chyba że przed wpłatą zaliczki otrzymam informację od osoby wpłacającej
o wystawieniu dokumentu na inne dane.
Jak przekazać informację, na kogo ma zostać wystawiona faktura ?
Wpisując dane w treści przelewu lub mailem (przed wpłatą zaliczki) na adres Komendantki HAL:
aleksandra.klimczak@zhp.net.pl
Informuję, że po rozliczeniu obozu, tj. 31.08.2017 nie będzie możliwości wystawienia
korekty do faktury/ zmiany danych / wprowadzenia zmian na fakturze!

Dodatkowych informacji udziela Komendantka HAL hm. Aleksandra Klimczak
Tel.: 792 074 272
Mail: aleksandra.klimczak@zhp.net.pl

Załącznik nr 1 do karty kwalifikacyjnej

Zasady korzystania z form wypoczynku organizowanych
przez Hufiec ZHP Łowicz

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………..

KILKA OBOZOWYCH ZASAD
1. Organizatorem wypoczynku jest Hufiec ZHP Łowicz.
2. Organizator w ramach odpłatności zobowiązuje się zapewnić wszystkim uczestnikom
transport, zakwaterowanie, wyżywienie, urozmaicony program, ubezpieczenie NNW,
opiekę wykwalifikowanej kadry harcerskiej, służby medycznej.
3. Podczas obozu/kolonii będą prowadzone zajęcia zgodne z metodyką harcerską/zuchową,
obejmujące m.in. gry zespołowe, gry terenowe, zwiady, wycieczki – piesze
lub autokarowe, ogniska oraz zabawy ruchowe.
4. Podczas obozu/kolonii obowiązuje harcerski system kar i nagród, a uczestnicy zobowiązani
są do przestrzegania prawa harcerskiego. W przypadku rażącego naruszania prawa
harcerskiego, regulaminu obozu lub zagrożenia dla zdrowia uczestnik może zostać
wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów.
5. W przypadku, gdy dziecko nie uczestniczy w obozie/kolonii w całym turnusie, organizator
nie zwraca kosztów dojazdu uczestnika na/z HAL.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez uczestników
rzeczy wartościowe – w szczególności telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny.
7. W przypadku poważnego zachorowania dziecka podczas trwania obozu oraz konieczności
wykupienia leków dla uczestnika powyżej 50zł, organizator może zażądać zwrotu kosztów
leczenia.
UPRZEJMIE PROSZĘ O:

8. Poinformowanie wychowawcy/komendantki o chęci odwiedzin dziecka podczas obozu.
9. Przekazanie przed obozem komendantce obozu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna,
albo pisemnej zgody potwierdzonej notarialnie, jeśli komendantka obozu nie ma możliwości
sprawdzenia autentyczności dokumentu na obozie, w przypadku chęci odebrania dziecka
z obozu przez inną osobę niż pełnoprawni opiekunowie.

FORMALNOŚCI – KARTY I WPŁATY
10. Rezerwacji miejsca dokonuje się poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 200zł, przekazanie
karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikiem. Wpłata zaliczki nie jest gwarancją rezerwacji
miejsca na obóz/kolonię. Należy spełnić oba warunki.

11. Całość odpłatności powinna zostać uregulowana do dnia 15.06.2017 r.
12. W przypadku rezygnacji z wyjazdu hufiec nie zwraca zaliczki. W przypadku rezygnacji
zgłoszonej do Komendantki w terminie poniżej 30 dni, zwrot odpłatności rozpatrywany
jest indywidulanie – hufiec może dokonać zwrotu części wpłaty, potrącając poniesione
uprzednio koszty (organizacyjne, transport).

…………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika obozu/kolonii)

