ORGANIZACYJNY REGULAMIN
ZGRUPOWANIA OBOZÓW SHDS
„Smaki

stron świata” w Wydminach.

TERMINY:
 Obóz harcerski – 28 czwartek do 22 lipca
 Kolonia zuchowa – 6 lipca do 21 sierpnia
ODPŁATNOŚCI
 Obóz 1100 zł
 Kolonia 950 zł
TERMINY WPŁAT :
Wszystkie wpłaty przelewem na konto hufca.
 I rata ZADATEK 200 zł do 31 marca.
 II rata – 300 zł do 15 maja
 pozostała kwota do 11 czerwca.
KARTY SKŁADAMY :
 do 8 czerwca (środa)
TERMINY WPISANIA KADRY W ARKUSZ:
 do 31 MARCA
TERMINY ZŁOŻENIA PLANÓW PRACY OBOZÓW I KOLONI:
 Plany kompletne składamy do 15.05
ZEBRANIE DLA RODZICÓW WSZSTKICH OBOZÓW ZGRUPOWANIA:
 8.04 O GODZ 19 W HUFCA
IMPREZY OBOWIĄZKOWE ZGRUPOWANIA
Imprezy i wydarzenia do wpisania w planach pracy to :







2.07 po kolacji apel otwierający obóz oraz ognisko integracyjne rozpoczynające.
9.07 programowa propozycja zgrupowania cały dzień
Od 20.07 depionierka
21 rano apel kończący
21 od 22 ognisko kończące integracyjne
31.07 apel okolicznościowy i ognisko obrzędowe

ZAŁOŻENIA KWATERKI

 na kwaterkę każde środowisko może wysłać dowolną liczbę osób od 14 lat. Zachęcamy
rodziców do udziału. Jest możliwość powrotem autokarem 28.06 (wtorek)
 pakowanie tira ze sprzętem 24.06 piątek o godz 18 i wyjazd kwaterki 25.06 o 5,00
 na pakowanie sprzętu zgłasza się 50 % uczestników poszczególnych obozów.

FUNDUSZE NA PROGRAM
 Komendanci obozów dostaną na jednego uczestnika 70 zł NA KOSZTY PROGRAMOWE ( jeśli
uczestnik płaci 100% i odpowiednio mniej jeśli ma obniżoną odpłatność
 Program nie obejmuje zakupu gwoździ, snopki naszywek obozowych, To kupuje
organizator.
 W ramach otrzymanych pieniędzy każdy obóz kupuje nagrody dla uczestników.
 Zakupy na obóz można robić od 15 czerwca zaliczki będą wypłacane 15 czerwca w środę w
godz. 17-19 w hufcu.
 Dla przypomnienia " program " obejmuje zakup materiałów papierniczo technicznych,
koszt wycieczek w tym autokaru, zakup jedzenia gotowego zakupionego w resteuracjach
 Wyżywienie na wędrówki i wycieczki można będzie pobierać w całości z kuchni obozowej.
 Kwota nie wykorzystana na program ma byś zwrócona a zaliczki rozliczone najpóźniej na 2
dni przed końcem obozu, lub w każdej chwili po wykorzystaniu środków. Z pieniędzy na
program można tez kupować drobny sprzęt biurowo - pionierski. Jeśli materiały zostaną po
obozie dzielicie je na środowiska obozu i wykorzystujecie do pracy śródrocznej
drużyn/gromad.

REGULAMIN ODWIEDZIN RODZICÓW I WIZYT CZŁONKÓW NASZEGO HUFCA NA OBOZIE
 Odwiedziny rodziców harcerskich są w dniach 9 i 10 lipiec. Nie będzie możliwości
rozbijania się namiotów rodziców przy zgrupowania (większy obóz i brak miejsca)
 Dla instruktorów harcerskich (nie tylko hufca Pruszków) jest możliwość odwiedzania –
przyjazdu w dowolnym terminie. Odpłatność obowiązująca to zapłata stawki
żywieniowej (13 zł za dobę).
 Instruktorzy nocują w obozach swoich środowisk lub na zgrupowaniu
 Harcerze( nie instruktorzy) Hufca Pruszków związani z poszczególnymi środowiskami
mogą odwiedzać obóz pod warunkiem , że jest to związane z funkcją pełnią czasowo w
danym obozie (zajęcia, warsztaty, pomoc przy pionierce lub de pionierce). Osoby te
nocują w obozach środowisk, Ich odpłatność - jeśli pobyt nie przekracza 2 dni to
stawka żywieniowa. Powyżej 2 dni stawka obozowa czyli 40 zł. Pobyt takich osób musi
być ujęty w planach pracy obozów (jeśli są to zajęcia, warsztaty) i zgłoszone w
arkuszu w rubryce kadra pomocnicza.
 Wszelkie sprawy nie ujęte tutaj będą rozpatrywane indywidualnie.

KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI JEST ZWOLNIONY Z OPŁAT:
Całkowicie zwolnieni są:
 instruktorzy pełnoletni lub pełnoletnie osoby z uprawnieniami wychowawcy ale nie
więcej niż 1 na 10 osób

 osoby pełniące funkcje w zgrupowaniu
 drużynowi nawet bez uprawnień jeśli zabiorą minimum 6 osób ze swojej drużyny.
 w koloniach zuchowych każdy rodzic, który wyjedzie na obóz jako kadra pomocnicza do
koloni.
 każde 1 dziecko kadry instruktorskiej Środowisk Hufca Pruszków (instruktorów lub osób
na funkcjach instruktorskich-mianowanych rozkazem komendanta).
50% odpłatności płacą:
z- cy obozów i oboźni ( jeśli nie mają uprawnień wychowawcy, nie są instruktorami
lub drużynowymi)
 przyboczni gromad jeśli na obozie pełnią funkcję pomocniczą wskazaną w planach
pracy, nie więcej niż 1 na 10 uczestników
 Wszelkie sprawy nie ujęte tutaj będą rozpatrywane indywidualnie.


Komendant obozu hm. Beata Pawełczyńska

