
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

CHORĄGIEW HARCERZY W WIELKIEJ BRYTANII

HUFIEC „SZCZECIN”

27/02/2014

Komunikat Numer 2 – Obóz Hufca „Szczecin”

Zgłoszenia na obóz do Monte Casino 2014
Bardzo proszę aby zgłoszenia na obóz razem z czekiem na £100 wpisowe (bezzwrotne)
wysłać  jak  najszybciej  najpóźniej  do 21 marca.  WAŻNE -  nie  będziemy mogli  przyjąć
zgłoszeń które otrzymamy po tej dacie.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie porozmawiać proszę zadzwonić do mnie na
07944884100.

Zgłoszenia i czeki proszę przesyłać pocztą do Skarbnika Obozu na następujący adres:

Ćw. Bernard Biel
The Bumbles
Devonshire Avenue
Amersham
Bucks
HP6 5JE

Proszę wystawić czeki na “Polish Boy Scouts – Obóz Szczecin”. 

Przypuszczalny całkowity koszt wyniesie około £400. Jeśli ktoś chce możne zapłacić pełną
sumę od razu albo opłaty będą musiały być uregulowane w następujące sposób:

£100 - 1 maja

£100* - 1 czerwca

£100* - 1 lipca

*tu mamy nadzieje ze te opl � ty b �d �  znacznie ni � sze, to b � dzie uzale �nione od pieni � dzy
które wp�yn �  z prac zarobkowych dru �yn, hufca i KPH.

Jak pisano w pierwszym komunikacie  nasz Hufiec  zrobi  wszystko  aby obniżyć  ogólny
koszt od osoby; jeśli to się uda to będą wiadomości w przyszłych komunikatach. Drużyny i
KPH w  ośrodkach  będą  pracowały  aby  zbierać  fundusze,  bardzo  prosimy  o  pomoc  i
zaangażowanie bo od tego zależy ile zdołamy zaoszczędzić! Ogólny koszt zależy tez od
ilości uczestników – im więcej harcerek/harcerzy się zgłosi, tym bardziej ostateczny koszt
się obniży. Bardzo chcemy żeby każdy mógł wziąć udział bo to będzie duże przeżycie dla
naszej młodzieży.

Regulamin Obozu i Kartka Zdrowia

Prosimy aby każdy rodzic, uczestnik i członek komendy przeczytał „Regulamin Obozu” i
podpisał że zgadza się zachowywać według regulaminu podczas obozu. Osoby powyżej
18 lat nie potrzebują podpisu rodzica.

Podpisaną kartkę zdrowia, zgłoszenie,  razem z  Regulaminem, należy wysłać z czekami.
Bez zgody i podpisania regulaminu i karty zdrowia nie można brać udziału w obozie.



Ubezpieczenie

Nasza  organizacja  pokrywa  podstawowe  ubezpieczenie  dla  wszystkich  uczestników
obozu.  

Każdy uczestnik musi jednak mieć własną kartę EHIC, która jest potrzeba we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, jest wiec potrzebna nie tylko we Włoszech ale również w czasie
podróży.

Polecamy również aby harcerze mieli  własne ubezpieczenie, które zapewni dodatkowe
zabezpieczenie bagażu, dokumentów, i podróży.

Czuwaj!

R Chomnicki, pwd.
Komendant Obozu

07944884100
robchom@gmail.com



Formularz zgłoszenia na Obóz Hufca Szczecin 2014r.

Imię i nazwisko (uczestnika): .....................................................................

Rok Szkolny (Year 7-11): ..............................................................

Stopień harcerski: ..............................................................

Drużyna: ...............................................................

Numer Paszportu: ...............................................................

Passport ważny do: ...............................................................

Passport wydany przez: ...............................................................

Numer EHIC (European Health Insurance Card): ...............................................................

EHIC ważna do: ...............................................................

Imię i nazwisko (rodzica / przełożonego): .....................................................................

Adres: ..............................................................

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

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

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

Telefon Domowy: .............................................................. 

Telefony Komórkowe: ..............................................................

Telefon do pracy: ..............................................................

Email: ..............................................................

Podpis (rodzica / przełożonego): .............................................................. Data: ........................

Podpis Drużynowego: .............................................................. Data: ........................



ZWIĄZEK HARCERSTWA  POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W W. BRYTANII

KOMENDA HUFCA “SZCZECIN”
                                                                                                      

REGULAMIN OBOZU HUFCA 2012r. Obóz „Biskupin”

Regulamin obozu pozwala każdemu spędzić termin obozu bezpiecznie (i pod Harcerskim ubezpieczeniem) i 
określa prawa i obowiązki uczestników i komendy.

1 Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
 ciekawie zorganizowanego programu harcerskiego;
 dobrego jedzenia i schronienia;
 zgłaszania swoich pomysłów i uwag na temat obozu (drogą służbową);
 pomocy przy wykonaniu zadań;
 przyjemnego i pogodnego przeżycia okresu obozowego.

2 Komenda Akcji Letniej ma prawo:
 usunąć z obozu osoby które:

 nie przestrzegają Prawa Harcerskiego
 nie przestrzegają Regulaminu Obozu

 obciążyć rodziców za wyrządzone przez dziecko/ci szkody materialne w czasie trwania obozu
 w razie potrzeby przeszukać osobisty sprzęt uczestnika i konfiskować zabronione materiały (4)

3 Obowiązki. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:

 być przykładem dobrego harcerza,
 przestrzegać regulaminów obozowych,
 nosić w  odpowiednie czasy mundur obozu wyznaczony przez komendę,
 przestrzegać program dnia, wykonywać polecenia kadry obozowej,
 niezwłocznie informować wartę oraz komendę o niebezpieczeństwach,
 brać udział w programie obozu,
 sumiennie wypełniać swoje obowiązki podczas pełnienia służb (warta/kuchenna itd. itp.),
 uzyskać zgodę członka komendy na opuszczania terenu oraz przyjmowanie gości nie będących 

uczestnikami obozu,  
 uzyskać zgodę kucharza/gospodarza aby wejść na teren kuchenny,
 uzyskać zgodę członka komendy aby wchodzić do namiotu komendy,
 uzyskać zgodę kwatermistrza aby używać sprzęt obozu i dbać o sprzęt,
 dbać o higienę i czystość osobistą oraz porządek swego sprzętu, łózka i namiotu zastępu
 przestrzegać ciszę nocną.

4 Zakazane i Niebezpiecznie Zajęcia/Materiały:

Zabronione jest bawienie się nożem, lub uprawianie dzikich gier na terenie obozu; również używania radia, 
telefonu komórkowego lub innych aparatów elektronicznych bez pozwolenia Komendanta Obozu. Także 
zabronione są teksty, czasopisma i książki w języku angielskim. Sztuczne Ognie i noże myśliwskie są także 
zabronione. Nóż harcerski to scyzoryk lub finka mała/średnia.   

5 UWAGA
Za przekroczenie następujących punktów Regulaminu Obozu, uczestnik może być natychmiast odesłany 
do domu na koszt rodziców:

 posiadania i/lub używania papierosów, alkoholu lub narkotyków,
 opuszczania terenu bez pozwolenia,
 zaproszenia na teren obozu osób bez pozwolenia,
 przebywania w nie swoim obozie bez pozwolenia.

6 Zdjęcia
Podczas zajęć harcerskich zezwalam na robienie zdjęć mojego syna, i używania ich tylko w ramach 
ZHP(pgk).

TAK   /   NIE



ZWIĄZEK HARCERSTWA  POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W W. BRYTANII

KOMENDA HUFCA “SZCZECIN”
                                                                                                      

REGULAMIN OBOZU HUFCA 2012r. Obóz „Biskupin”

Imię / Nazwisko harcerza:   
          .....................................................................................................

….....................................................................(podpis harcerza)

Zgadzam się, aby w ramach ćwiczenia samodzielności, część programu obozu wykonany będzie w 
zastępach bez bezpośredniego nadzoru komendy obozu. Zgadzam się z warunkami regulaminu i wyrobienia 
synowi niezbędnych dokumentów (zobacz komunikat nr.2) do uczestniczenia w obozie .

…......................................................(podpis rodzica / opiekuna)



ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Okręg Wielkobrytyjski

CHORĄGIEW HARCERZY, HUFIEC HARCERZY SZCZECIN

KARTKA ZDROWIA

(Formularz napisany po Angielsku aby mógł być odczytany w razie potrzeby)

POLISH SCOUTS / VENTURE SCOUTS
HEALTH CARD FOR OBOZ 2014 (Summer Camp)

Please type or write clearly and legibly:
Name of Minor: Date of Birth:

Address: City: Postcode:

Home Phone:

Medical Conditions:
Check all that apply and explain in detail checked answers including any precautions or restrictions on activities:

Diabetes Fainting
Heart Defects/Disease Constipation
Asthma Diarrhoea
Ear Infections Headaches/Migraines
Musculoskeletal Disorders Had surgery or hospitalised in the last 3 years
Epilepsy/Seizures Currently under Doctor’s care/treatment
Physical Restrictions Sleeping Disturbances
Kidney/Bladder Illness Menstrual Cramps
Mental/Psychological Disorder Nosebleeds
Digestive Disorders Prone to Sunburn
Other:

Please explain in detail all checked answers marked above:

Allergies:
Please list all allergies, the type of reaction and its severity, treatment and date of last reaction.  Include allergies to 
medication, food, bees, animals, plants, plasters etc.

Allergies Reaction/Severity Treatment Date of Last Reaction
1.

2.

3.

Does your son/daughter suffer from Anaphylaxis? Yes  /  No

Does your daughter carry and Epipen? Yes  /  No

Does your daughter carry an inhaler? Yes  /  No



Medications:
List any medications he/she is currently taking including dosage schedule and specific instructions for use/storage.  
Also, please indicated (Yes/No) if minor is allowed to take the medication on his/her own:

Medication Purpose Dosage Schedule Specific Instructions Self-Medicate? Y/N
1.

2.

3.

4.

Over-the-Counter Medications:
My daughter has permission to take over-the-counter medications in case of accident or injury.  Please check all that 
she has permission to take:

Paracetamol Heartburn / Indigestion Tablets Special consideration or notes:
Ibuprofen Diarrhoea relief
Aspirin (Over 16’s Only) Constipation relief
Antihistamine Skin ointments
Sudafed/Decongestant Cold/Flu relief

Does your child have a special medical or dietary regiment to be followed: Yes  /  No

Explain:   
___________________________________________________________________________________________

Have you ever had any adverse reactions to general anesthetics? Yes  /  No

Any other information not covered in this form that is important for scout leaders to know:

Permission for Emergency Medical Treatment
In the event of an emergency, every effort will be made to contact a parent/guardian or emergency
contact.   If  no contact  can be  made,  I  hereby give  authorisation to  the  Scout  Leaders  to  seek
treatment for my child/dependent by a licensed physician.

This form is complete and accurate.  My son/daughter has permission to engage in all camp activities, except as
noted.

Signature of Parent/Guardian: Date:


