
24 SZCZEP DHiGZ „AWANGARDA”

OBÓZ 2017

 Termin:  1-9 LIPIEC 2017 – zuchy, 1-15 LIPIEC 2017 - harcerze 

 Miejsce: Ośrodek szkolenia sportowego w Brzedni 

 Koszt: zuchy: 600 zł / harcerze: 900 zł 

Ostateczny termin składania kart uczestnika: 31 MAJ 2017 

Liczba miejsc na obóz ograniczona – obowiązuje kolejność wpłat.

W karcie należy umieścić informacje o chorobach oraz o przyjmowanych lekach.

W CENIE:

- Przejazd autokarem, zakwaterowanie w namiotach wojskowych, pełne 

wyżywienie, Ubezpieczenie NW, Pamiątkowy gadżet obozowy, Materiały 

programowe, liczne atrakcje na miejscu

I. Zasady ogólne 
1. Podstawą zakwalifikowania uczestnika do udziału w ww. placówce jest 
wypełniona Karta kwalifikacyjna - zdana do organizatorów w nieprzekraczalnym 
terminie – 31 maj 2017 
2. Kompletowanie pełnego umundurowania, koszulki i polaru szczepu oraz 
ekwipunku.

3. Wpłata w wyznaczonych terminach. 

4. Uregulowane składki członkowskie.

5. Uczestnictwo w całorocznej pracy szczepu oraz nienaganne zachowanie.

II. Regulowanie należności:
Wpłaty za udział w obozie – przyjmujemy tylko jako przelewy na konto Hufca

Poznań-Grunwald.

Terminy wpłat: 

 do 30 kwietnia br. -> 200 zł zaliczki 

 do 10 czerwca br. -> ostateczny termin wpłat całości 

DANE DO PRZELEWU:

HUFIEC POZNAŃ-GRUNWALD IM. „ZWYCIĘZCÓW GRUNWALDU”
60-288 POZNAŃ, UL. PROMIENISTA 12

KONTO BANKOWE: WBK SA III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244

 GDY NIE CHCĘ FAKTURY

Tytułem: „Składka zadaniowa na obóz Szczepu Awangarda za (imię i nazwisko 
dziecka) w terminie 1-15 lipca ( lub1-9 lipca zuchy) w Brzedni”

 GDY CHCĘ FAKTURĘ

Tytułem: „Imię i nazwisko wpłacającego, adres + Wpłata na obóz Szczepu 
Awangarda za (imię i nazwisko dziecka) w terminie 1-15 lipca ( lub1-9 lipca 
zuchy) w Brzedni”

Uwaga!  Faktura wystawiana jest na WPŁACAJĄCEGO. Jeżeli wybiorę 
opcję NIE CHCĘ FAKTURY, nie będzie możliwości późniejszego jej wystawienia. 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Każde dziecko MUSI wypełnić obowiązek i mieć opłacone składki członkowskie ZHP.60 zł
na rok. Wpłacamy do drużynowego. 



ZAPRASZAMY RODZICÓW NA OBÓZ!

Termin: 8 lipca – 9 lipca 2017 r. ( sobota-niedziela)

Warianty do wyboru:

1. Nocleg w pokoju 4 osobowym – cena regularna to 60 zł/os. x 4 = 240 zł

2. Ten sam pokój tylko dla 2 osób – 150 zł 

3. Nocleg pod namiotem do 6 os. – 10 zł za osobę

4. Nocleg pod namiotem powyżej 6 osób – 12 zł za osobę

Stawka dzienna za wyżywienie: 22 zł/ osobę. 

Zaczynaliby Państwo obiadem w sobotę i kończyli obiadem w niedzielę.

Zgłoszenia do 20 czerwca br. Płatność na miejscu w dniu przyjazdu.


