REGULAMIN OBOZU HARCERSKIEGO HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ 2017

Hufiec ZHP
Ziemi Wadowickiej
Chorągiew Krakowska ZHP im. T. Kościuszki
Hufiec Ziemi Wadowickiej
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2
wadowice@zhp.pl, www.wadowice.zhp.pl
Bank PEKAO S.A. 96 1240 4197 1111 0000 4698 1895

REGULAMIN
WRUNKI UDZIAŁU W OBOZIE HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ W POGORZELICY
(30 czerwca – 16 lipca 2017)
ORGANIZATOR
1. Organizatorem obozu harcerskiego w Harcerskiej Bazie Obozowej Pogorzelica w dn. 30.06
– 16.07.2017 jest Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej.
2. Organizator zastrzega sobie ustalenie szczegółowych zasad udziału w ww. obozie harcerskim dla uczestników oraz dla kadry.
UCZESTNICY
3. Uczestnikiem obozu może być harcerka/harcerz Hufca Ziemi Wadowickiej, który:
 działa aktywnie w drużynie działającej w Hufcu Ziemi Wadowickiej (regularnie bierze udział w zbiórkach i biwakach min. od września 2016, zdobywa stopnie i sprawności, wykazuje postawę zgodną z harcerskim systemem wychowawczym)
 ma opłacone składki harcerskie za bieżący rok harcerski (za lata 2016, 2017)
 posiada mundur harcerski
4. Uczestnikiem obozu może być harcerka/harcerz ze środowiska innego niż Hufiec Ziemi
Wadowickiej po uzyskaniu zgody macierzystego przełożonego oraz zgody Komendanta
Hufca Ziemi Wadowickiej.
5. Uczestnikiem obozu może być osoba niezrzeszona w ZHP, która wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich harcerskich zasad i regulaminów obowiązujących na obozach harcerskich.
6. Obniżona cena uczestnictwa w obozie dla drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej obowiązuje w
przypadku gdy:
 drużyna zbierze min. 12 osób ze swojej drużyny
 osoby te musza być w ZHP min. od września 2016 r.
 muszą także mieć opłacone składki harcerskie (jak wyżej)
 z drużyną na obóz jedzie 1 osoba kadry spełniająca warunki kadry wychowawczej
7. Warunkiem uczestnictwa jest:
a) terminowe zgłoszenie na obóz potwierdzone przyjęciem zgłoszenia przez Komendę
Hufca
b) dostarczenie kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia
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c) dostarczenie kompletnie wypełnionej karty zdrowia
d) terminowa wpłata na konto obozu podane w ofercie.
8. Uczestnicy obozu harcerskiego w Pogorzelicy nie mogą zabierać na obóz telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń mobilnych. Jest to warunek konieczny ze
względu na problemy i zagrożenia wynikające z obecności ww. urządzeń na obozie. Każdy
rodzić otrzyma przed obozem numer kontaktowy do drużynowego/wychowawcy wraz z
rozpiską godzin w których można kontaktować się z dzieckiem.
KADRA
9. Kadrę wychowawczą obozu harcerskiego może stanowić instruktor Hufca Ziemi Wadowickiej, który:
 ma opłacone składki instruktorskie
 ma zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok harcerski
10. Kadrą obozu może być instruktor ze środowiska innego niż Hufiec Ziemi Wadowickiej po
uzyskaniu zgody macierzystego przełożonego, przedłożeniu pozytywnej opinii przełożonego oraz zgody Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej.
11. Kadrą obozu może być osoba niezrzeszona w ZHP, która posiada uprawnienia wychowawcy
kolonijnego i uzyskała zgodę Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej. Osoba ta zobowiązana jest także przestrzegania wszystkich harcerskich zasad i regulaminów obowiązujących na
obozach harcerskich. Funkcję podczas obozu pełni na zasadach wolontariatu.
12. Kadra wychowawcza obozu jest zobowiązana do uczestnictwa w przygotowaniach programu obozowego. Na przygotowania składają się: uczestnictwo w spotkaniach przedobozowych zwołanych przez komendanta i z-ca ds. programowych, wcześniejsze przygotowanie
zajęć wychowawczych, odpowiadanie na maile/wiadomości dotyczące spraw obozowych,
przygotowanie materiałów programowych, udział w spotkaniu z rodzicami uczestników.
13. Kadra wychowawcza na obozie wypełnia rozkazy i dyspozycje wydane przez Komendanta i
komendę obozu.

Komendant Hufca
hm. Marcin Homel

