Termin obozu i kolonii:
Miejsce:

Informator obozowy i kolonijny

Kadra: kadrę stanowią pełnoletni instruktorzy ZHP, drużynowi pracujący na co dzień

Harcerska Akcja Letnia 2018 – Kokotek

z drużynami i gromadami, posiadający doświadczenie w organizacji obozów i kwalifikacje
wychowawcy kolonijnego.

14-28.07.2018 r.

Organizator:

Baza obozowa Hufca Bytom w Kokotku
Osiedle Piłka, 42-700 Lubliniec
VI Szczep „Pangea”

Koszt:
Kwota dofinansowania:

1 150,00 zł
300,00 zł

Koszt dla rodzica:

850,00 złotych

Płatność:
Zaliczka: 200 zł do 21 kwietnia 2018 r. (Wpłata zaliczki jest konieczna do kwalifikacji
dziecka na obóz lub kolonię. Zaliczka w wypadku wycofania się z uczestnictwa nie podlega
zwrotowi.)
I rata: 400 zł do 12 maja 2018 r.
II rata: 250 zł do 9 czerwca 2018 r.

Komenda obozu:
phm. Barbara Kosmalska HR - komendanta
pwd. Jan Wegehaupt HO - kwatermistrz
kontakt: pangea.szczep@gmail.com

Osoby do kontaktu w sprawie naboru uczestników:
6 GGZ "Jeżo Zwierze": phm. Barbara Kosmalska HR, tel. 886-427-192
6 GGZ "Wielcy Indianie": pwd. Wojciech Olejko HO, tel. 666-889-865
6 GDH "Bór": ćw. Dawid Siemieniaka, tel. 665-548-168
6 GDHS "Nurt": pwd. Jan Wegehaupt HO, tel. 661-927-068

Zakwaterowanie: Namioty wojskowe typu 10-tka wyposażone w kanadyjki (z dwoma
kocami i materacem), dla zuchów dodatkowo podesty i półki.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Transport: Dojazd na bazę i powrót do Gliwic autokarami. Godzina i miejsce zbiórki
wyjazdowej zostaną podane w późniejszym terminie.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Opieka medyczna: Przez cały czas na terenie bazy obozowej przebywa pielęgniarka,

Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Gliwickiej
Al. Przyjaźni 9
44-100 Gliwice
Tytułem: „HAL Kokotek 2018, Imię i Nazwisko dziecka, nazwa drużyny”

uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Faktury są wystawiane TYLKO na osobę widniejącą na dowodzie wpłaty, jako wpłacający.

Dofinansowano
z budżetu
Miasta Gliwice

Karty kwalifikacyjne: Ostatecznym terminem oddawania wypełnionych kart
kwalifikacyjnych jest 26 maja 2018 r. Karty należy oddać drużynowym. W tym roku
karta kwalifikacyjna ma dwie części. Prosimy o wypełnienie obu kart. Karty do odebrania
u drużynowych na zbiórkach.
Nieterminowe złożenie karty kwalifikacyjnej, wpłacenie zaliczki lub nieopłacone składki
członkowskie skutkują niezakwalifikowaniem dziecka na obóz lub kolonię.

