Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

PESEL dziecka
nr członkowski
w Ewidencji ZHP

Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego
uczestnika wypoczynku i niepełnoletniego uczestnika formy
HALiZ innej niż wypoczynek
I. Informacje dotyczące uczestnika formy HALiZ/wypoczynku
1. Imię i nazwisko dziecka

2. Dane rodziców/
opiekunów prawnych

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania
lub pobytu

Adres zamieszkania
lub pobytu

Telefon

Telefon

II. Zobowiązania, zezwolenia i oświadczenia
Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości
słownie:

zł,

.
 Oświadczam, że zapoznałam(-em) się i akceptuję warunki uczestnictwa na
Obozie
Harcerskim
mojego dziecka w terminie
w Szarym Dworze.
 Oświadczam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na formie HALiZ/ wypoczynku.
 Oświadczam, że w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi
diagnostyczne, operacje na podstawie decyzji podjętych przez właściwy personel służby zdrowia.
 Ja, niżej podpisany/podpisana
, jako pełnoprawny
opiekun dziecka
–
uczestnika
obozu/kolonii/biwaku*,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec
Chrzanów wizerunku mojego dziecka tj. użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych
Związku Harcerstwa Polskiego.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka obejmuje: tworzenie, powielanie, kadrowanie
oraz kompozycję wizerunku w materiałach Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew
Śląska
używanych w ramach prowadzenia przez nie działalności statutowej.
Jednocześnie zezwalam/nie zezwalam* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka w celach promocyjnych oraz w celach informacyjnych związanych z prowadzoną
działalnością przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska w formach:
 zamieszczenie wizerunku w strukturze kolonii/obozu/biwaku*,
 rejestrowanie wizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Związku
Harcerstwa Polskiego,
 publikacji na stronie internetowej zarządzanych przez Hufiec Chrzanów
 umieszczenia na identyfikatorze kolonijnym/obozowym/biwakowym i innej formy HA-
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LiZ/wypoczynku – o ile występuje,
publikacji w informatorze promocyjnym,
publikacji w ofertach przekazywanych podmiotom finansującym / dofinansowującym / wspierającym* w ramach rozliczenia.

Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej moje dziecko w postaci zarówno całej sylwetki,
jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób.
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyrażam
dobrowolnie.
„Administratorem danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego , Chorągiew Śląska, ul.
Korfantego 8, 40 -004 Katowice, biuro@slaska.zhp.pl: zwana dalej Stowarzyszeniem. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych i wypoczynku, archiwizacji kart
kwalifikacyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty uczestniczące w realizacji usług. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją
przedmiotu formy HALiZ/wypoczynku będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi. Dane
przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata
od zakończenia formy HALiZ/wypoczynku. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą
przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni
dokument księgowy.
 Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne,
ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika na formę HALiZ/wypoczynku.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika formy HALiZ/wypoczynku
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REGULAMIN BAZY OBOZOWEJ ZHP
KOMENDY HUFCA CHRZANÓW
Regulamin uczestnika
1. Każdy uczestnik HAL w Szarym Dworze zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów: uczestnika, kąpieli, poruszania się po drogach, p. poż, służby wartowniczej, zastępu służbowego, podróży, oraz wewnętrznych regulaminów podobozów ( czystości, higieny ) w tym ustalonego ramowego planu dni. Po zapoznaniu się z w/w regulaminami, przyjęcie do wiadomości i
ich przestrzeganie uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem .
2. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu obozu ( bazy ). Każdorazowo wyjście z
terenu obozu może odbyć się jedynie za zgoda przełożonego, powiadamiając wartę i instruktora
służbowego o celu, miejscu pobytu oraz czasie powrotu.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poszanowania i dbania o sprzęt obozowy. Wszystkie zauważone usterki ( zniszczenia ) zgłasza niezwłocznie swojemu przełożonemu. Celowe –
świadome zniszczenie sprzęty obozowego oraz własności prywatnej będzie karane zarówno karami regulaminowymi, jak również karami finansowymi z powiadomieniem rodziców – opiekunów.
4. Każdy uczestnik dba o estetyczny wygląd swojego otoczenia, utrzymuje porządek w
swoim namiocie, na terenie obozu / podobozu, w pomieszczeniach sanitarnych oraz w wyznaczonych rejonach.
5. Każdy uczestnik dba o higienę osobistą , jest czysty i schludny, jak również stara się
tworzyć przyjemną atmosferę w swoim otoczeniu, dba o dobrą renomę obozu.
6. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń swoich przełożonych. W przypadku spraw spornych, uczestnik zwraca się do Komendanta Obozu.
7. Zabrania się uczestnikowi wynoszenia pokarmów poza teren jadalni.
8. Zabrania się uczestnikowi obsługiwania, uruchamiania urządzeń mechanicznych, elektrycznych.
9. Zwolnienie ( czasowe ) uczestnika z obozu możliwe jest jedynie na pisemną prośbę
rodziców – opiekunów prawnych z określeniem czasu powrotu uczestnika.
10. Zasadami wychowawczymi HAL, jest świadoma dyscyplina uczestników oraz kadry
obozowej. Wszystkiego rodzaju naruszenia w/w regulaminów podlegać sankcją karnym rozpatrywanym w kolejności przez: bezpośrednich przełożonych, Radę Obozu, Komendanta Obozu.
11. W przypadku drastycznego łamania w/w regulaminów w obliczu zagrożenia zdrowia,
życia lub mienia uczestników obozu Komendant Obozu osobiście decyduje o formie zastosowania
środków dyscyplinarnych, łącznie z wydaleniem uczestnika obozu na koszt rodziców – opiekunów
prawnych z powiadomieniem szkoły, uczelni.
Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminami Uczestnika Obozu i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.

….................................................
( podpis uczestnika )

…......................................................
( podpis rodzica / opiekuna prawnego )
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