KARTA ZGŁOSZENIA BIWAKU
1. Organizator wyjazdu: nazwa jednostki z Hufca
2. Organizator biwaku: nazwa organizatora całej imprezy
3. Termin: …………………………………
4. Lokalizacja (dokładny adres, tel.), - trasa (środek transportu): ……………………………………………
5. Liczba uczestników ogółem: wraz z opiekunem
6. Nr polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego: wpisać nr polisy w przypadku dodatkowego
ubezpieczenia, w innym wypadku wpisać: ubezpieczenie związkowe
7. Sposoby finansowania: składka zadaniowa/ dofinansowanie z drużyny, Hufca/ inne (wymienić)
8. Sposób wyżywienia: we własnym zakresie/ grupowe/ zapewniony obiad
9. Warunki i miejsce zakwaterowania: …………………………………………………..
Deklaracja w sprawie ochrony życia i zdrowia dzieci na biwaku
W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na biwaku zorganizowanym przez:
…………………………………… w ………………………………… w terminie: ………………………………….. r.
oświadczam, co następuje:
1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/am się z przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa
i zdrowia dzieci i młodzieży;
2. zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek w czasie pełnienia
przeze mnie obowiązków na biwaku;
3. uzyskałem/am pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w biwaku;
4. Potwierdzam, że wszyscy uczestnicy wyjazdu są wpisani do ewidencji ZHP.
1. ……………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna)

……….…………………..
(data/podpis)

Załączniki:
1. Lista osób
2. Kalkulacja Kosztów
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ewent. uwagi
Komenda hufca wyraża zgodę na organizację biwaku :
data, podpis komendanta hufca

Lista uczestników:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………
6. ………………………………………
7. ………………………………………
8. ………………………………………
9. ………………………………………
10. ………………………………………
11. ………………………………………
12. ………………………………………
…

Kalkulacja Kosztów:
Wpływy: 15 osób x 20 zł = 300 zł

Wydatki:

przejazd (PKP) – 5 zł x 20 os. = 40 zł
Obiad - 7 zł x 20 os. = 140 zł
Materiały programowe – 60 zł
Plakietki – 3 zł x 20 os. = 60 zł

Saldo:

= 0 zł

