
CZĘŚĆ DLA ORGANIZATORA OBOZU 

(prosimy o podpisanie i dostarczenie wraz z kartą kwalifikacyjną do 23.05.2017) 

Warunki uczestnictwa w obozie harcerskim zorganizowanym w Garbasiu, 

 w dniach od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku. 
          

1. Organizator: Hufiec „Rodło” ZHP, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn 

2. Termin: 26.06-7.07.2017 (harcerze) 26.06-2.07.2017 (zuchy) 

3. Koszt ogólny: 660 zł (harcerze) 385 zł (zuchy)  

I. Zasady ogólne  
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka jest wypełniona Karta kwalifikacyjna pobierana 

i zdawana do 23.05.2017 r. w siedzibie organizatora placówki lub u opiekunów. 

2. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

II. Regulowanie należności: 

Wg. Informatora obozowego 
III. Rezygnacja z obozu 
1. W przypadku rezygnacji dziecka z obozu w trakcie jego trwania organizator zastrzega 

sobie prawo potrącenia kosztów związanych z rezerwacją miejsca, oraz kosztów transportu 

a także kosztów materiałów programowych. 

IV. Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 
1.  Polisa ubezpieczeniowa od NNW 

2.  Koszty przejazdu - tam i z powrotem oraz ewentualne dojazdy 

3.  Zakwaterowanie 

4.  Wyżywienie – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, kolacja) 

5.  Koszty programowe  

V.  Prawa i obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną. 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów obozu 

oraz poleceń wychowawców. 

3. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność, również finansową, 

za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

4. Uczestnik obozu powinien posiadać niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy 

osobiste). Lista rzeczy zostanie podana na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

5. W przypadku:  

-spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na 

terenie lub podczas trwania obozu  

-wyraźnego naruszenia regulaminów obozu,  

uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki na koszt 

własny (rodziców, opiekunów). 

VI. Prawa i obowiązki organizatora 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz 

rzeczy pozostawione podczas pobytu na placówce. 

 

 

Olsztyn dn. …………………..                                     ………………………………… 

                               Podpis rodzica / opiekuna 

CZĘŚĆ DLA RODZICA 

Warunki uczestnictwa w obozie harcerskim zorganizowanym w Garbasiu, 

 w dniach od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku. 

 
1. Organizator: Hufiec „Rodło” ZHP, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn 

2. Termin: 26.06-7.07.2017 (harcerze) 26.06-2.07.2017 (zuchy) 

3. Koszt ogólny: 660 zł (harcerze) 385 zł (zuchy)  

I. Zasady ogólne  
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka jest wypełniona Karta kwalifikacyjna pobierana 

i zdawana do 23.05.2017 r. w siedzibie organizatora placówki lub u opiekunów. 

2. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

II. Regulowanie należności: 

Wg. Informatora obozowego 
III. Rezygnacja z obozu 
1. W przypadku rezygnacji dziecka z obozu w trakcie jego trwania organizator zastrzega . 

sobie prawo potrącenia kosztów związanych z rezerwacją miejsca, oraz kosztów transportu 

a także kosztów materiałów programowych. 

IV. Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 
1. Polisa ubezpieczeniowa od NNW.  

2. Koszty przejazdu - tam i z powrotem oraz ewentualne dojazdy 

3. Zakwaterowanie 

4. Wyżywienie – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, kolacja) 

5. Koszty programowe  

VI.  Prawa i obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną. 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów obozu 

oraz poleceń wychowawców. 

3. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność, również finansową, 

za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

4. Uczestnik obozu powinien posiadać niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy 

osobiste). Lista rzeczy zostanie podana na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

5. W przypadku:  

-spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na 

terenie lub podczas trwania obozu  

-wyraźnego naruszenia regulaminów obozu,  

uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki na koszt 

własny (rodziców, opiekunów). 

VI. Prawa i obowiązki organizatora 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz 

rzeczy pozostawione podczas pobytu na placówce. 


