OBÓZ SZCZEPU 7 BDH „Zielona Siódemka”
im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy „Szlakiem Liczyrzepy”
TERMIN: 07-17 lipca 2020 r.
MIEJSCE: Baza Harcerska w Szklarskiej Porębie
CENA: 1000 zł – dla osób które mają opłacone składki członkowskie ZHP i szczepowe.
Cena obejmuje :
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, ciekawy program, transport
I rata 200 zł płatna na konto do 31 marca 2020 - gwarantuje miejsce na obozie
II rata 800 zł płatna na konto do 15 czerwca 2020 - Istnieje możliwość wpłaty w innych ratach.
 Cena może ulec zmianie po uzyskaniu dotacji z gminy, miasta
WARUNKI: Zakwaterowanie:
Zuchy w domkach, ( w przypadku zgłoszenia większej ilości zuchów niż posiadanych miejsc zuchy z roczników: 2010 i starsze
zostaną zakwaterowani również w namiotach)
Harcerze w namiotach,
trzy posiłki dziennie + podwieczorki, stołówka na terenie ośrodka, łazienki, boisko do gry, miejsce
ogniskowe.

PROPOZYCJE PROGRAMOWE:
• spotkanie z historią – zwiedzanie czeskiej Pragi – wycieczka jednodniowa
• wędrówki górskie szlakami Karkonoszy
• Zwiedzanie Zamku Chojnik
• zajęcia zgodne z metodyką harcerską i zuchową

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bydgoszcz, dn. …………………………………………......................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
DEKLARACJA
Deklaruję udział córki/syna ..............................................................................................
w obozie Szczepu 7 BDH „Zielona Siódemka”, w dniach 7-17.07.2020r.
Zobowiązuję się do zapłaty za obóz zaliczki w wysokości 200 zł do dnia 31.03.2020 r. a całej kwoty do dnia
15.06.2020 r. na podane konto DSZC Obóz Szklarska imię i nazwisko
W przypadku rezygnacji z udziału w obozie na mniej niż 21 dni przed jego rozpoczęciem, zaliczka nie
podlega zwrotowi.
.............................................................. ..................................................................
(podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych)
W przypadku zgody na udział dziecka w obozie, proszę o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do
dnia 31.03.2020 r do drużynowych oraz karty kwalifikacyjnej do dnia 15.06.2020 r.
( dokumenty będą do pobrania na stronie www.zielonasiodemka.pl, lub u drużynowych)
Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zgłoszenia dziecka na obóz:
CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA
ZHP HUFIEC BYDGOSZCZ-MIASTO
DWORCOWA 56, 85-010 BYDGOSZCZ

23 2490 0005 0000 4600 4959 4366

