
Warunki uczestnictwa w obozie harcerskim –
Kafar 2016

Do zakwalifikowania harcerza na obóz wymagane jest terminowe 
dostarczenie  wypełnionej karty uczestnika oraz uiszczenia opłaty 
zgodnie z informacją podaną przez organizatora wypoczynku.

Cena obozu:
 I opcja: przy wpłacie zaliczki do dnia 21.04.2016

- Koszt całkowity 1 200 zł (w przypadku płatności 
do dnia: 21.05.2016)
- Koszt całkowity 1 400 zł (w przypadku płatności 
do dnia: 23.06.2016)

 II opcja: przy wpłacie zaliczki po 21.04.2016 do 
21.05.2016
- Koszt całkowity 1 350 zł (w przypadku płatności 
do dnia: 21.05.2016)
-Koszt całkowity 1     550 zł (w przypadku płatności
do dnia: 23.06.2016)

W  przypadku  rezygnacji  z  obozu  w  trakcie  jego  trwania
zwracany  jest  wyłącznie koszt  niewykorzystanej  stawki
żywieniowej (13 zł/1 dzień).

Warunki uczestnictwa:

 Uczestnik zobowiązany jest  do przestrzegania Prawa
Harcerskiego.

 Uczestnik  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnej
legitymacji  szkolnej.  Dla  dzieci,  którym  legitymacji
jeszcze nie wydano inny dokument uprawniający do
zniżek.

 Uczestnik  podpisuje  i  zobowiązuje  się  do



przestrzegania  regulaminów  placówki  dotyczących
zasad  bezpieczeństwa  (dostępne  również  na  stronie
www.oboz.horda.org.pl).  W  przypadku  naruszenia
regulaminu,  uczestnik  jest  wydalany  z  placówki  na
koszt rodziców.

 Za  szkody  materialne  powstałe  z  winy  uczestnika
odpowiadają rodzice.

 Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  sprzęt
elektroniczny,  pieniądze  ani  inne  cenne  przedmioty
zabrane przez dziecko na obóz. 

 Podkreślamy,  że  kadrą  kolonii  nie  są  specjaliści
psycholodzy i terapeuci i nie zajmujemy się leczeniem
trudności rozwojowych dzieci.  Prosimy o podawanie
pełnych danych o stanie zdrowia dziecka i kontakt z
nami  jeśli  dziecko  ma  takie  problemy.  Nie
zastosowanie  się  do naszej  prośby może skutkować
wydaleniem dziecka z placówki na koszt rodziców.

 Program  obozu  od  pierwszego  do  ostatniego  dnia
stanowi zwarty i  logiczny ciąg wychowawczy zatem
zabieranie  dziecka  przed  zakończeniem,  lub
przywożenie w późniejszym terminie jest procederem
niekorzystnym acz dopuszczalnym, po wcześniejszym
poinformowaniu komendantki obozu.

 Udział  w  obozie  jest  jednoznaczny  ze  zgodą  na
uczestniczenie  dziecka  we  wszystkich  zajęciach
programowych  organizowanych  przez
wychowawców (w tym rajd, chatki), które są zgodne z
metodą harcerską.



 Warunki uczestnictwa w kolonii zuchowej – Kafar 2016

Do  zakwalifikowania  zucha  na  kolonię  wymagane  jest
dostarczenie w terminie wypełnionej karty uczestnika oraz
uiszczenia  opłaty  zgodnie  z  informacją  podaną  przez
organizatora wypoczynku.

Cena kolonii
 I opcja: przy wpłacie zaliczki do dnia 21.04.2016

-Koszt całkowity 1 100 zł (w przypadku płatności 
do dnia: 21.05.2016)
-Koszt całkowity 1 300 zł (w przypadku płatności 
do dnia: 23.06.2016)

 II opcja: przy wpłacie zaliczki po 21.04.2016 do 
21.05.2016
-Koszt całkowity 1 250 zł (w przypadku płatności 
do dnia: 21.05.2016)
-Koszt całkowity 1 450 zł (w przypadku płatności
do dnia: 23.06.2016)

W  przypadku  rezygnacji  z  obozu  w  trakcie  jego  trwania
zwracany  jest  wyłącznie koszt  niewykorzystanej  stawki
żywieniowej (13 zł/1 dzień).

Warunki uczestnictwa:

 Uczestnik zobowiązany jest  do przestrzegania Prawa
Zucha.

 Uczestnik  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnej
legitymacji  szkolnej.  Dla  dzieci,  którym  legitymacji
jeszcze nie wydano inny dokument uprawniający do
zniżek.



 Uczestnik  podpisuje  i  zobowiązuje  się  do
przestrzegania  regulaminów  placówki  dotyczących
zasad  bezpieczeństwa  (dostępne  również  na  stronie
www.oboz.horda.org.pl).  W  przypadku  naruszenia
regulaminu,  uczestnik  jest  wydalany  z  placówki  na
koszt rodziców.

 Za  szkody  materialne  powstałe  z  winy  uczestnika
odpowiadają rodzice.

 Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  sprzęt
elektroniczny,  pieniądze  ani  inne  cenne  przedmioty
zabrane przez dziecko do lasu. 

 Podkreślamy,  że  kadrą  kolonii  nie  są  specjaliści
psycholodzy i terapeuci i nie zajmujemy się leczeniem
trudności rozwojowych dzieci.  Prosimy o podawanie
pełnych danych o stanie zdrowia dziecka i kontakt z
nami  jeśli  dziecko  ma  takie  problemy.  Nie
zastosowanie  się  do naszej  prośby może skutkować
wydaleniem dziecka z placówki na koszt rodziców.

 Program  obozu  od  pierwszego  do  ostatniego  dnia
stanowi zwarty i  logiczny ciąg wychowawczy zatem
zabieranie  dziecka  przed  zakończeniem,  lub
przywożenie w późniejszym terminie jest procederem
niekorzystnym acz dopuszczalnym, po wcześniejszym
poinformowaniu organizatora obozu.

 Udział  w  obozie  jest  jednoznaczny  ze  zgodą  na
uczestniczenie  dziecka  we  wszystkich  zajęciach
programowych  organizowanych  przez
wychowawców (w tym rajd, chatki), które są zgodne z
metodą harcerską.


