
 

 

Hufiec ZHP 
Poznań-Jeżyce 
Chorągiew Wielkopolska ZHP 
Komenda Hufca Poznań-Jeżyce 
im. Stefana Czarnieckiego 
60-655 Poznań, ul. Widna 3, tel. 61 82 33 731 
jezyce@zhp.wlkp.pl,   http://jezyce.zhp.wlkp.pl  

 
  

Procedura wyjazdu i powrotu z obozu/biwaku/wycieczki 
 

1. Organizator/drużynowy przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informację o terminie, 
miejscu wyjazdu oraz przewidywanym terminie/godzinie i miejscu powrotu.  

2. Komendant obozu/biwaku/wycieczki w miejscu zbiórki (przed wyjazdem) sprawdza obecność 
uczestników. 

3. Po powrocie z obozu/biwaku/ wycieczki drużynowy osobiście przekazuje opiekę nad 
uczestnikiem rodzicom/prawnym opiekunom lub wskazanej przez niego w pisemnym 
oświadczeniu osobie dorosłej. 

4. Komendant obozu/biwaku/wycieczki opuszcza miejsce zbiórki/powrotu jako ostatni po 
przekazaniu uczestników opiekunom 

 
.…………………….……..……………………………………    …………………..………………………. 

(data i podpis rodziców/opiekuna prawnego)      (podpis komendanta) 
 

Zgoda na udział 
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki…………………………………………….………………………………………… 
 
w obozie Zgrupowanie Szczepów Hufca ZHP Poznań-Jeżyce 233 PDH CONTRAST Harcerskiej Bazie w 
Podgajach Hufca ZHP Złotów 64-965 Okonek w terminie 04.07.2015-19.07.2015. 
 
……………………………….        …………………………………… 

(data)           (podpis rodziców) 
 

 
Wyrażamy/ Nie wyrażamy zgodę(-y) na przejęcie opieki nad dziećmi w dniu 19.07.2015 w Szwecji koło 
Wałcza kadrze Stacjonarnego obozu kajakowego organizowanego przez Ewę Zaran-Jaszczak. 
Uczestnicy spływu wrócą do Poznania 24.07.2015. Uczestnicy obozu Harcerskiego, nieuczestniczący w 
spływie wrócą pod opieką wychowawcy Marcina Czaji. 
 
……………………………….        …………………………………… 

(data)           (podpis rodziców) 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
Miejsce, data i godzina zbiórki: 04.07.2015 (sobota), zbiórka o godz. 8:00 na parkingu przy 
Hufcu Poznań-Jeżyce ul. Widna 3 
Miejsce, data i przewidywana godzina powrotu: 

 Dla uczestników obozu harcerskiego w Podgajach, nieuczestniczących w stacjonarnym 
spływie kajakowym w Szwecji koło Wałcza przez Ewę Zaran-Jaszczak: 

o 19.07.2015 (niedziela), planowany przyjazd autokaru na parking przy Hufcu 
Poznań-Jeżyce ul. Widna 3 około godziny 15:00 

 Dla uczestników obozu harcerskiego w Podgajach i stacjonarnego spływu kajakowego: 
o 24.07.2015 pod opieką kadry Stacjonarnego Spływu kajakowego w Szwecji koło 

Wałcza zorganizowanego przez Ewę Zaran-Jaszczak 
Adres (miejsce) pobytu i numer telefonu kontaktowego: Harcerska Baza w Podgajach Hufca 
ZHP Złotów 64-965. Numer kontaktowy: 695 898 342 do drużynowego Sławomira Jaszczaka 
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