Drodzy Rodzice uczestnika Obozu Rovers!
Dziękujemy, że zdecydowaliście się wybrać nasz obóz dla Waszego nastolatka i powierzyć
go naszej opiece na ten czas. Modlimy się o to, żeby nie zawieść Waszego zaufania.
Podajemy kilka istotnych informacji:
Termin obozu: 30 lipca - 06 sierpnia 2017
Koszt: 440 zł (przy wpłacie do 1 czerwca); 490 zł (przy wpłacie po 1 czerwca)
- obejmuje zakwaterowanie w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Pólko” (Koronowo, k. Bydgoszczy) z pełnym
wyżywieniem wegetariańskim, zajęcia warsztatowe, opiekę instruktorską, medyczną, dodatkowe ubezpieczenie
NNW, itp.
Prosimy o dokonanie wpłaty do 23 lipca 2017 roku na konto Zarządu Kościoła:

Dane do przelewu: Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Numer konta: 84 1750 0012 0000 0000 3024 9496
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, podobóz starszoharcerski
(np. Katarzyna Kowalska, podobóz starszoharcerski)
Rejestracja uczestnika
W celu rejestracji prosimy o:
 wypełnienie karty kwalifikacyjnej
 wydrukowanie regulaminu i podpisanie go przez uczestnika obozu
 przesłanie karty i podpisanego regulaminu na adres kierownika obozu (kartę kwalifikacyjną, regulamin i
adres na który trzeba przesłać można znaleźć pod tym linkiem: http://www.pathfinder.pl/zlasowani/).
Spełnienie powyższych punktów jest warunkiem uczestnictwa w obozie.
Jeśli ktoś będzie odbierał dziecko w Waszym imieniu konieczne jest dostarczenie wypełnionego upoważnienia.
Jeśli chcielibyście aby wasz nastolatek sam wrócił do domu konieczne jest dostarczenie wypełnionego upoważnienia.
Co Wasze dziecko powinno przywieźć na obóz?
- śpiwór
- menażkę, niezbędnik, kubek
- odpowiednie na każdą pogodę wygodne ubrania (planujemy zajęcia w terenie), kurtkę przeciwdeszczową,
- kompletny regulaminowy mundur,
- nakrycie głowy chroniące przed słońcem, krem ochronny, płyn przeciw komarom i kleszczom,
- nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe
- ręcznik, podstawowe kosmetyki, chusteczki higieniczne,
- klapki pod prysznic, strój kąpielowy,
- Biblię, przybory do pisania, gruby zeszyt,
- latarkę, nóż
- lekarstwa – z przyklejoną do opakowania karteczką z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania.

Ważne!
Planowane rozpoczęcie obozu 30.07.2016, godz. 09.30 (Rejestracja uczestników: 9:30 – 11:00)
Planowane zakończenie obozu 06.08.2016, godz. 11:00 (Wyzjazd uczestników)
Bardzo prosimy o dopilnowanie, by Wasze dziecko nie zabierało ze sobą cennych przedmiotów. Informujemy
również, że wszelkie szkody powstałe z winy dziecka pokrywają rodzice.
W przypadku nieprzestrzegania wewnętrznego regulaminu obozu dziecko może zostać skreślone z listy uczestników i
odesłane do domu (bez możliwości zwrotu kosztów).
Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj Marna Tha!
Komendant Obozu Rovers
Dariusz Borowiecki
Tel.: 782 064 920

