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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. (informacje 
przekazywana jest w formie pisemnej wg załącznika 1) 

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 Wigilijny biwaku VII Szczepu ZHP w SP w Robakowie w terminie 07-09.12.2018 
 
……………………………….        …………………………………… 

(data)           (podpis rodziców) 
 

� ……..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………... 
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DLA RODZICÓW 

DLA DRUŻYNOWEGO 
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ZAŁACZNIK 1 

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 
Miejsce, data i godzina zbiórki: 07.12.2018 (piątek), zbiórka o godz. 17:15 przed SP 89 lub o 
18:00 na Dworcu PKP (dokładna lokalizacja jest dostępna na stronie www) 
 
Miejsce, data i przewidywana godzina powrotu: 09.12.2018 (niedziela), powrót około godz. 
12:20 przed SP 89 

 
 
Adres (miejsce) pobytu i numer telefonu kontaktowego: SP w Robakowie ul. Szkolna 3, 
numer kontaktowy: 695 898 342 
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