VI Szczep Harcerski
“CHWATY”
Chorągiew Śląska - Hufca ZHP Jaworzno
VI Szczep Harcerski “Chwaty”
im. Stefana Żeromskiego
mail. 6szczepchwaty@gmail.com
www.chwaty.jaworzno.pl

Zgłoszenie
wyjazdu na obóz VI Szczepu Harcerskiego “Chwaty”
Proszę o przyjęcie mojego dziecka na obóz VI Szczepu Harcerskiego “Chwaty”, organSIAMOSZYCACH
izowanego w ramach Harcerskiej Akcji Letniej Hufca ZHP Jaworzno, w ...............................
01.07 - 15.07.2018
w terminie ........................................

1. Imię i nazwisko dziecka

....................................................................................................................................................

2. Data urodzenia

....................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania

....................................................................................................................................................

4. Szkoła

................................................................................................. , klasa ....................................

5. Numer i nazwa drużyny/gromady ....................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ....................................................................................................................................................
7. Numer kontaktowy do rodzica

............................................................................ , imię .........................................................

8. Numer kontaktowy do dziecka

....................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
1. Potwierdzam, że przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku rezygnacji z wyjazdu na
obóz mojego dziecka po dniu 20 maja br., wpłacona kwota zaliczki nie ulegnie zwrotowi.
2. W przypadku, jeśli moje dziecko nie stawi się na obóz, zostanie z niego karnie usunięte
lub zabrane na moją prośbę - nie będę rościł/rościła pretensji do Organizatorów oraz
Komendy Hufca ZHP, jako podmiotu prawnego, o zwrot niewykorzystanej odpłatności.
3. Zobowiązuję się pokryć koszty ewentualnych szkód, strat wyrządzonych przez moje
dziecko podczas obozu.
............................................................................
podpis rodzica / opiekuna

Jaworzno, dn. ...........................................

CHWATY jadą na obóz!

Informacje dla harcerzy
Chcesz nauczyć się budować szałas w lesie? Zrobić własny amulet i instrument muzyczny? A także zafarbować tkaniny naturalnymi barwnikami? Weź udział w tegorocznym
obozie szczepu i zanurz się w leśnym świecie. Sam zagotujesz wodę we własnoręcznie
zbudowanej kuchni polowej i zrobisz harcerskie grzanki, ciasto Bi-Pi, a także jajko w kartoflu. Jednak to nie wszystko. Wystrugasz własną łyżkę, zrobisz dzidę oraz rzymską procę, a
wszystko w klimacie fantastyki wśród leśnych elfów, krasnoludów czy czarodziejów.
Po obozie otrzymasz m.in. Odznake Granatowego Leśnego Wampum jako jeden z nielicznych członków Hufca Jaworzno. Zdobądź się na odwagę i wstąp w szeregi Leśnych
Plemion na tegorocznym obozie szczepu.

Wyjazd:
Zbiórka:
Powrót:

1 lipca 2018 (niedziela).
10:30, parking za Galerią Galena
(od strony ul. Rzemieślniczej)
15 lipca (niedziela) ok. godz. 12.00,
parking za Galerią Galena.

Niezbędnik obozowy:
(przykładowy)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt:

phm. Radosław Kałuża HR (781 136 758)
phm. Agata Lach HR (604 135 446)

Adres bazy:

OSW Amonit, ul. Spacerowa 1b Przyłubsko
42-425 Kroczyce
1000 zł
300 zł płatna do 1 maja. (informacje u Druha Kałuży)
Kadra nie ponosi odpowiedzialności za zabrany sprzęt
elektroniczny (komórki, tablety, laptopy) zarówno
w przypadku zniszczenia jak i zgubienia.

Koszt:
Zaliczka:
Uwagi dodatkowe:

Śpiwór, poduszka
Mundur harcerski / chusta
Legitymacja szkolna
Nakrycie głowy (ochronne przed słońcem)
Ciepła piżama / ciepły dres do spania
Kurtka przeciwdeszczowa, bluza
Pełne obuwie
Obuwie sportowe
Klapki pod prysznic
Długie spodnie (min. 2 pary), krótkie spodenki
Bielizna, strój kąpielowy
Przybory do mycia (m.in.ręczniki 1 duży + 1 mały)
Latarka, kubek (metalowy/plastikowy)

