……………….....………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

tel. kontaktowy ………….....………………….

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W BIWAKU/RAJDZIE HARCERSKIM
„RAJD MAJOWY”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……….................…………………………… w wieku lat ….………
w Rajdzie Harcerskim „Święto Chorągwi Stołecznej ZHP organizowanym przez Chorągiew Stołeczną
ZHP w terminie 19-20.05.2017 r.
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe oraz jego kondycja psychofizyczna jest odpowiednia do udziału
w biwaku/rajdzie harcerskim. Zapoznałem/am się z regulaminem rajdu/biwaku.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka w celach informacyjnopromocyjnych, w publikacjach prasowych oraz na stronach internetowych w związku z udziałem
dziecka w niniejszym biwaku.
czytelny podpis rodzica/opiekuna ………………………………..
Regulamin rajdu/biwaku obowiązujący wszystkich uczestników bez względu na ich wiek.
Warunki uczestnictwa
1.
2.
3.

Uczestnikiem rajdu/biwaku mogą być dzieci i młodzież szkolna w wieku 7- 16 lat , którego rodzice/opiekunowie wyrazili pisemną
zgodę na udział oraz spełniają wymogi formalne określonych w informacji/ogłoszeniu o rajdzie/biwaku.
Stan zdrowia dziecka oraz jego kondycja psychofizyczna są odpowiednie do udziału w rajdzie/biwaku, nie stanowią zagrożenia dla
jego zdrowia i zdrowia innych uczestników.
Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do odpowiedzialności finansowej związanej z pokryciem kosztów wynikających
z niewłaściwego zachowania, umyślnego lub nieumyślnego, uczestnika np.: uszkodzeń, dewastacji, kradzieży, rozbij.

Zasady bezpieczeństwa
4.

Uczestników biwaku obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz instrukcje i regulaminy harcerskie a w szczególności
Prawo harcerskie i Obietnica Zuchowa.
5. Uczestnicy rajdu/biwaku przez cały czas trwania, to jest od momentu oddania pod opiekę instruktora do momentu odbioru dziecka
przez rodziców podporządkowują się poleceniom wydawanym przez instruktora/opiekuna odpowiedzialnego za grupę.
6. Na rajd/biwak uczestnicy zabierają wyłącznie niezbędne przedmioty (ekwipunek).
7. Nie jest dopuszczalne posiadanie ani używanie środków odurzających, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu.
8. We wszystkich odwiedzanych miejscach i obiektach obowiązuje zachowanie nie powodujące zagrożenia zdrowia i życia uczestnika
lub innych osób.
9. Rodzice/opiekunowie uczestnika rajdu/biwaku są zobowiązani do wyposażenia dziecka w ubiór oraz ekwipunek stosowny do rodzaju
rajdu/biwaku.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przedmiotów zabrane na rajd/biwak, np. takie jak: zegarki i inna
biżuteria, radia i odtwarzacze, telefony komórkowe, pieniądze, ekwipunek turystyczny, itp..
11. Podczas trwania rajdu/biwaku wszystkich uczestników obowiązują zasady ruchu drogowego, a także obowiązuje przestrzeganie Prawa
Harcerskiego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy słuchać poleceń instruktora/opiekuna sprawującego opiekę nad daną
grupą.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika rajdu/biwaku w związku z: naruszeniem postanowień niniejszego
regulaminu, stwarzaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia innych uczestników, na żądanie uczestnika za zgodą rodziców lub
opiekunów. Koszty związane z wydaleniem uczestnika pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

miejscowość, data ……………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna ………………………………..

