Dokumenty niezbędne do zatwierdzenia form wypoczynku letniego
należy złożyć w Komendzie Chorągwi najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem obozu/kolonii

Organizator:

……………………………………………………………………………………………..

Hufiec:

……………………………………………………………………………………………..

Termin:

……………..………..…………...

Komendant:

……………………………………………………………………………………………..

Lp.

……………..………..…………..

Miejsce:

Dokument

Ilość

Uwagi

Do zatwierdzenia u pełnomocnika ds. HALiZ
1.
2.

3.

Formularz zgłoszenia wypoczynku w Kuratorium
Oświaty podpisany przez komendanta hufca
Program (plan pracy) – wg wzoru zatwierdzony przez
programowca lub komendanta hufca

Kserokopia zaświadczeń uprawniających do podjęcia
pracy w placówce w charakterze kierownika,
wychowawcy Potwierdzona za zgodność przez komendanta

1 egz.
2 egz.

1 egz.

obozu

4.

5.

Raport przedobozowy z podpisanymi deklaracjami
podpisany przez komendanta hufca

Zgoda na organizację obozu i pełnienie funkcji
komendanta obozu/kolonii podpisana przez komendanta

2 egz.

1 egz.

hufca

6.

Kopia polisy ubezpieczeniowej NNW

1 egz.

7.

Warunki uczestnictwa

1 egz.
Do zatwierdzenia w dziale księgowości

8.

Plan finansowy obozu/kolonii

2 egz.

9.

Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia gotówki

1 egz.

10. Karta wzoru podpisów
11.

Dokument (umowa) określający zasady użytkowania
obiektu (terenu) – kopia dla Kch

1 egz.
1 egz.

12. Umowy z kadrą + ew. oświadczenia podatnika
13.

Kopia umów związanych z dotacjami uzyskanymi na
obóz

14. Oświadczenie o kwotach i źródle otrzymanej dotacji
15.
16.
Oświadczam, że:
· zostałem poinformowany o zasadach ochrony danych osobowych
· znam przepisy zewnętrzne dotyczące wypoczynku, a w szczególności: rozporządzenie MEN z dn. 30.03.2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, ustawa o systemie oświaty (w części dotyczącej wypoczynku)
· znam przepisy wewnętrzna dotyczące HALiZ tj. Instrukcja HALiZ, Instrukcja sanitarna, zarządzenia Komendy
Chorągwi
· jednostka oraz kadra obozu mają opłacone podstawowe składki członkowskie
· uczestnicy obozu zostaną zapoznani w pierwszym dniu ze wszystkimi obowiązującymi regulaminami (w tym
poruszania się po drogach, ppoż, uczestnika)
· kadra obozu posiada zaświadczenia o niekaralności oraz niezbędne badania lekarskie
· składana do zatwierdzenia dokumentacja obozu/kolonii jest zgodna ze stanem faktycznym
…..............................................................
podpis komendanta obozu/kolonii

