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Zagraniczny Obóz Hufcu Pomorze 2014 
KOMUNIKAT Nr. 2 - Zgłoszeniowy 

 
 
 
Drodzy Rodzice i Harcerki, 
 
Harcerka bierze udział z zgodą swojej drużynowej po ukończeniu co najmniej 6 miesięcy pracy w drużynie i 
po minimum jednym biwaku Hufca.  Składki w drużynie muszą koniecznie być zaliczone za rok.   
 
 
TERMIN 
 
Wyjazd z Anglii w sobotę 26go lipca 2014 
Przyjazd do Anglii w sobotę 9go sierpnia 2014 
 
Dokładne czasy wyjazdu/przyjazdu będą podane bliżej czasu.  Ci którzy planują rodzinne wakacje w 
najbliższym okresie proszę zwrócić uwagę na tym że nie gwarantujemy przyjazd do Anglii na konkretną 
godzinę w sobotę 9go lipca. 
 
 
MIEJSCE 
 
W Włoszech, blisko terenu Monte Cassino.  Konkretny rozkład podróży/programu obozu oraz adresy 
noclegów będą przekazane bliżej czasu. 
 
 
ZGŁOSZENIA 
 
Dojazd/przyjazd do/z terenu obozu jest częścią programu obozu.  Pod tym względem, nie przyjmujemy 
zgłoszeń od harcerek którzy nie mogą uczestniczyć w obozie przez całe dwa tygodnie. 
 
Proszę przesłać zgłoszenie wraz z bezzwrotnym zadatkiem (£100), kartą zdrowia i zobowiązaniem do dnia 
21go marca 2014 na adres komendantki: 55 New Road, Bourne End, Bucks, SL8 5BT 
 
Termin zgłoszen jest ostateczny – nie przyjmujemy zgłoszeń po tej dacie. 
 
 
KOSZT 
 
Koszt akcji od osoby jest oparty na ilości uczestniczkaów, ale przewidujemy że aktualny koszt od osoby 
będzie maksymalnie £400, włącznie z transportem.  Reszta będzie opłacona z dochodów zarobkowej pracy 
- apelujemy więc do rodziców, harcerek aby się zaangażować w planowanej zarobkowej pracy, aby 
maksymalnie obniżyć koszt dla uczestniczkaów. 
Z względu na cenę, zapłatę można uregulować na cztery raty: 
 
Pierwsza (£100) do dnia 21go marca – zgłoszenia bez zadatku nie będą przyjmowane 
Druga (£100) do dnia 1go maja 
Trzecia (£100) do dnia 1go czerwca 
Czwarta (do ustalenia, max £100) do dnia 1go lipca 
 



Można oczywiście zapłacić £300 od razu do dnia 21go marca i resztę dopłacić kiedy konkretny koszt 
zostanie ustalony. 
 
Proszę wystawić czeki na „Polish Girl Guides Hufiec Obóz”.  Przelewy bankowe proszę wskazać na konto 
obozowe nr. 30-95-36 / xxxx7235 
 
 
UBEZPIECZENIE 
 
Ponieważ ubezpieczenie harcerskie jest dość podstawowe, prosimy aby każda uczestniczka wykupiła 
własne ubezpieczenie turystyczne na okres wyjazdu aby pokryć np. osobisty sprzęt itp. Dokładne 
wyszczególnienie będzie podane w przyszłych komunikatach. 
 
 
BIWAK HUFCA 
 
Biwak Hufca w tym roku odbędzie się w sobotę 24go maja do poniedziałku 26go maja.  Biwak jest 
obowiązkowy dla wszystkich uczestniczkaów obozu – nie zależnie od wieku. 
 
 
Wszelkie dalsze pytania proszę kierować do Komendantki obozu. 
 
 
Czuwaj! 
 
  
 
phm. Ania Markowska      
Komendantka Obozu Harcerek     
 
anna.lucyna.m@gmail.com      
Kom. 07866 221126 
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ZGŁOSZENIE OBOZOWE – Obóz Hufca Pomorze 2014 

 
 

Imię i Nazwisko Harcerki:  

Data Urodzenia:  

Adres domowy:  
 

Nr. Telefonu domowego:  

Email (harcerki):  

Email (rodziców):  

Stopień:  

Funkcja:  

Drużyna:  

Numer paszportu:  

Kraj wydania:  

Data ważności:  

Numer karty EHIC:  

Data ważności karty EHIC:  

 
 
 
Zgłaszam swój udział w obozie: _______________________________________ 

(Podpis rodziców jeżeli uczestniczka ma poniżej 18 lat)   x 
 
 
 



 
REGULAMIN OBOZU - ZOBOWIĄZANIE 

 
 
Regulamin obozu pozwala każdemu spędzić termin obozu bezpiecznie (i pod Harcerskim ubezpieczeniem) i określa prawa i 
obowiązki uczestniczek i komendy. 
 
1. Każda uczestniczka 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 uczestniczki i konfiskować zabronione materiały (4) 

 
3. Obowiązki. Każda uczestniczka obozu ma obowiązek: 

– być przykładem dobrej harcerki, 
– 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 uczestniczkaami obozu,   
– uzyskać zgodę kucharki/gospodyni aby wejść na teren kuchenny, 
– uzyskać zgodę członka komendy aby wchodzić do namiotu komendy, 
– 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 Komendantki 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, uczestniczka może być natychmiast odesłana 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 mojej córki, i używania ich tylko w ramach ZHP(pgk). 
 
 
Imię / Nazwisko harcerki:    
 
 
Podpis harcerki: 
 
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 córki niezbędnych dokumentów (w tym komunikacie) 
do uczestniczenia w obozie . 
 
Podpis rodzica / opiekuna:  



 

HEALTH HISTORY – OVERNIGHT TRIPS 
 
Please type or write clearly and legibly: 
Name of Minor: 
 

Date of Birth: (xx/xx/xxxx) 

Address: 
 

City: Postcode: 

Home Phone: 
 

NHS Medical Card/Number: 

 
 

Emergency Contact Information (Parent/Guardian): 
Mother/Guardian: 
 

Daytime Phone: Mobile: 

Father/Guardian: 
 

Daytime Phone: Mobile 

 
 

Health Insurance Information: 
Policy Holder’s Name: 
 

Policy Number: 

Insurance Company Name: 
 

Insurance Company Phone (UK): 

Insurance Company Address: 
 

Insurance Company Phone (Abroad): 

 
 

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 
 Ibuprofen  Diarrhoea relief 
 Aspirin (Over 16’s Only)  Constipation relief 
 Antihistamine  Skin ointments 
 Sudafed/Decongestant  Cold/Flu relief 

Special consideration or notes: 
 
 
 
 

 
 
Does your child have a special dietary requirements:            Yes  /  No 
 
 
Explain:   ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Has your child ever had any adverse reactions to general anaesthetics?  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: 
 


