Załącznik nr 2

pieczęć organizatora

KARTAZGŁOSZENIA IMPREZY
BIWAKU/RAJDU/RAJDU KILKUDNIOWEGO/WYCIECZKI/ IMPREZY O CHARAKTERZE SPECJALNOŚCIOWYM (nazwa)………………………………………… *
JEDNOSTKA
SPRAWUJĄCA NADZÓR

Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki
Chorągwi Stołecznej ZHP

ORGANIZATOR
(jednostka organizująca)

ŚRODOWISKO
(środowiska biorące udział w biwaku/rajdzie/wycieczce)

KIERUJĄCY AKCJĄ
(stopień, imię i nazwisko, nr dowodu osobistego
instruktora odpowiedzialnego za organizację)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

……………., w tym poniżej 10 roku życia: ……………..

ILOŚĆ KADRY
(kadra wyłącznie pełnoletnia)

TERMIN
(czas trwania imprezy programowej)

MIEJSCE
(określenie miejsca biwaku/rajdu/ /wycieczki,
trasa wędrówki, miejsce noclegu)

WARUNKI ZAKWATEROWANIA
(transport, warunki noclegowe, sanitarne, posiłki)

UBEZPIECZENIE
(nazwa ubezpieczyciela, nr polisy)

INFORMACJE O KORZYSTANIU Z
PRZEJAZDU
(środki komunikacji, PKP, itp)

………………………………………………………..
…………..………………………………………………………
miejscowość, data

pieczątka i podpis organizatora biwaku/rajdu/wycieczki

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mojej opiece dzieci i
młodzieży w trakcie imprezy programowej oraz przejazdów w tym zawartych, zgłoszonej w niniejszej karcie oświadczam co następuje:
1) Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam/em się ze wszystkimi przepisami i regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
2) Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wymogów i zaleceń, wskazówek i środków w trakcie pełnienia przeze mnie
obowiązków w czasie imprezy programowej oraz do terminowego złożenia rozliczenia finansowego.
3) Posiadam pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w imprezie programowej.
Wykaz Kadry Pełnoletniej :
LP

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

STOPIEŃ
INSTR

WIEK

RODZAJ
UPRAWNIEŃ
( jeśli dotyczy )

NUMER
UPRAWNIEŃ
( jeśli dotyczy )

Numer w
Ewidencji
ZHP

TELEFON
KONTAKTOWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

……………………………………..

………………………………………..

miejscowość i data

czytelny podpis kierującego biwakiem/rajdem/wycieczką

Zobowiązuję się
przestrzegać ww.
Deklaracji
( Czytelny podpis )

Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki niniejszym wyraża zgodę – nie wyraża zgody*) na przeprowadzenie imprezy programowej zgłoszonej w niniejszej karcie.
Obowiązki kierującego imprezą programową powierzam Dh. …………………………………..……… czyniąc w/w odpowiedzialnym/ną/ za przygotowanie, przebieg i
rozliczenie oraz bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprezy programowej.

…………………………………….
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia …………………………
*) niepotrzebne skreślić

pieczątka i podpis osoby upoważnionej

