
Ogłoszenie Sztabu HAL (powołany Rozkazem L3/2015) 

Druhny i druhowie, 

przed nami kolejna Akcja Letnia, a razem z nią kilka zmian i informacji: 

1. Kontakt do Sztabu: 

a. hm. Izabella Żurowska spoko@spoko.com.pl, 502-600-388 (informacje o 

zatwierdzeniu Komendanta obozu, pytania techniczne) 

b. hm. Roman Kiełbus spoko@spoko.com.pl, 515-238-305 (preliminarz)  

c. hm. Maria Lubryka marialubryka@wp.pl, 691-021-021 (zatwierdzenie w kuratorium, 

pytania o dotacje) 

d. hm. Halina Łuczak irenahalina@wp.pl, 603-542-943 (pomoc ogólna) 

e. phm. Joanna Krzyżosiak joanna.krzyzosiak@gmail.com 530-401-647 (program) 

2. Wszystkie środowiska hufca organizujące HAL biorą udział w plebiscycie na najlepszego 

komendanta i obóz – w konkursie przewidziane są nagrody.  Będziemy bać pod uwagę 

terminowość, rzetelność, aspekty merytoryczne i finansowe.  

3. Do zatwierdzenia i rozliczenie obowiązuje książka finansowa obozu, a nie jak w roku 

ubiegłym wydruk komputerowy. Koszty książki finansowej i książki pracy tak jak inne 

materiały rozliczamy w kosztach obozu 

4. HARMONOGRAM 

ZADANIE TERMIN DO KOGO 

Wstępne zgłoszenie organizacji obozu 

zawierające: 

- organizatora i komendanta 

- szacowaną liczbę uczestników 

- lokalizację (adres bazy) 

26.03.2015 zhpwroclaw@gmail.com 

Umowa z ośrodkiem (właścicielem 

terenu) 

14.04.2015 kopia do zostawienia w 

Komendzie Hufca 

Obowiązkowe szkolenie finansowe dla 

komendantów obozów 

pod koniec 

kwietnia 

 

Program obozu 15.05.2015 joanna.krzyzosiak@gmail.com 

Dokumentacja merytoryczna obozu: 

- preliminarz placówki 

- wykaz kadry z uprawnieniami / w 

przypadku przewodników ksero 

książeczki instruktorskiej z przyznanym 

stopniem (kserokopia) 

- umowy wolontariackie i zakres 

obowiązków, zgłoszenia do ZUS 

- wersja papierowa zgłoszenia do 

kuratorium [WNIOSEK 

ELEKTRONICZNY BĘDZIE 

WYPEŁNIANY Z DRUHNĄ MARIĄ 

LUBRYKĄ]  

 

 

 

 

15.05.2015 

 

Zatwierdzenie placówek: 

 książka pracy wraz z raportem 

przedobozowym + dzienniczki 

wychowawcy 

 książeczki 

zdrowia/zaświadczenia (do 

wgląd) lub oświadczenie 

komendanta o posiadaniu 

stosownych zaświadczeń 

 

 

 

8.06.2015 

(ale nie 

później niż 

21 dni przed 

rozpoczęciem 

obozu) 

 

mailto:spoko@spoko.com.pl
mailto:spoko@spoko.com.pl
mailto:marialubryka@wp.pl
mailto:irenahalina@wp.pl
mailto:joanna.krzyzosiak@gmail.com


 regulaminy 

 zatwierdzony plan pracy 

 karta informacyjna placówki 

 wykaz kadry z uprawnieniami z 

wnioskiem o zatwierdzenie 

placówki 

 oświadczenia o 

odpowiedzialności za zdrowie i 

życie 

 wpis do KO 

pod względem finansowym: 

 książka finansowa 

 oświadczenia o 

odpowiedzialności materialnej 

(2osoby) 

 kwestionariusze KP – wydane 

przez hufiec 

 

 wykaz uczestników 

 karty uczestników 

25.06.2015 – 

ale nie 

później niż 

21 dni przed 

rozpoczęciem 

obozu 

 

  


