
START HARCERSKI
PRZYPOMNIENIENIE: DATY & INFORMACJE

I.  W dniu 21.09 na zbiórce drużynowych drużynowi, bądź w przypadku ich absencji- osoby 
zastępujące powinny podać ilość osób uczestniczących w Imprezie SH (+/- 2 osoby).

II. Do dnia 25.09.2015 drużynowi/opiekunowie muszą zgłosić się do Komendanta Hufca celem 
zaakceptowania dokumentacji biwakowej potrzebnej do udziału w Starcie Harcerskim:

1) Karta biwaku x2
2) Ubezpieczenie wszystkich uczestników x2
3) Lista osób ubezpieczonych (imię, nazwisko, pesel) x2
4) Zgody wszystkich rodziców

W związku ze zbiórką drużynowych dnia 21.09 (poniedziałek) oraz dyżurem Komendanta w hufcu 
w środę 23.09- te dwa terminy są preferowanymi terminami złożenia kompletnej dokumentacji, 
pozwalające na poprawę ewentualnych błędów do dnia 25.09.2015r. Oczywiście jednak w przypadku 
absencji w podanych preferowanych terminach możliwy jest indywidualny kontakt z Komendantem 
po wcześniejszych telefonicznych ustaleniach. 

III. Po przedłożeniu kompletnej dokumentacji Komendant Hufca sprawdzi także poprawność:

1) Ewidencji drużyny na www.e.zhp.pl (liczba członków, nazwiska osób uczestniczących w SH)
2) Składek drużyn (zapłata włącznie z sierpniem)

Poniżej informacja dot. głównych kwot zaległości (szczegóły zaległości miesięcznych w hufcu):

a) 2 MIDH MAGICZNI: 263zł
b) 21 MDH IGNIS: 200zł 
c) 4 ŚDH AGRICOLA: 172zł
d) 14 DH FENIKS: 167,50zł
e) 13 MDW DUCHY: 112zł
f) 41 DH SOKOŁY: 86zł
g) 35 MDH ENIGMA: 60zł
h) 1 ŚDH ALBATROSY: 46zł
i) 16 MDH CZARNE STRZAŁY: 4zł 

IV. Dnia 02.10.2015 w czasie rejestracji drużyn należy okazać podpisaną przez Komendanta Hufca 
kartę biwaku, listę osób ubezpieczonych oraz zgody rodziców uczestników na uczestnictwo w SH.

Ponadto, drużynowi/skarbnicy drużyn proszeni są o zabranie ze sobą na Start książek finansowych 
drużyny z aktualizacją planów finansowych na nowy rok harcerski.

V. Uczestnicy Imprezy powinni być zaopatrzeni w następujące rzeczy:

a) Prowiant (piątek kolacja, sobota 
śniadanie, sobota kolacja);                      

b) Pełne umundurowanie;                           
c) Śpiwór, karimata;                                      
d) Dres do spania;                                          
e) Nieprzemakalna kurtka;  

f) Ciepły sweter/polar;                                 
g) Przybory do mycia;       
h) Wygodne obuwie miejskie;   
i) Obuwie zmienne;
j) Kubki;
k) Spodnie, koszulki na 3 dni;

http://www.e.zhp.pl/
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