
TERMINARZ AKCJI LETNIEJ 2016 
 

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZGODY NA AKCJĘ LETNIĄ 

 

Do 15.03.2016 

 Wypełnienie elektronicznej ankiety pod adresem: 

https://docs.google.com/a/zhr.pl/forms/d/1VxWvefSeaShabN1v65oQ7pd2_m7HFH

6A0Jda9Q_qfac/viewform 

 

Do 05.04.2016* (DO DOTACJI UMK) 

 Elektroniczny raport (plik z dokumentem zostanie przesłany po zatwierdzeniu 

kadry zimowiska przez Zarząd Okręgu Małopolskiego) 

 Elektroniczny preliminarz (plik z dokumentem zostanie przesłany po zatwierdzeniu 

kadry zimowiska przez Zarząd Okręgu Małopolskiego) 

 

Do 26.04.2016* ( DO DOTACJI KURATORIUM) 

 Elektroniczny raport (plik z dokumentem zostanie przesłany po zatwierdzeniu 

kadry zimowiska przez Zarząd Okręgu Małopolskiego) 

 Elektroniczny preliminarz (plik z dokumentem zostanie przesłany po zatwierdzeniu 

kadry zimowiska przez Zarząd Okręgu Małopolskiego) 

 Wykaz kadry pedagogicznej według wzoru 

 Zobowiązanie komendanta w 2 kopiach 

 ZZ i ZM kwatermistrza w 2 kopiach 

 Szczegółowy plan pracy zgrupowania z uwzględnieniem terminarzy obozów 

(drużyn/gromad) 

 Opis standardu obiektu (wg wzoru) 

 

Do 10.05.2016* (DO DOTACJI KURATORIUM i UMK) 

 Kopia potwierdzenia zgłoszenia akcji letniej w kuratorium (potwierdzenie nadania 

listu poleconego) - przypominamy, że do zgłoszenia placówki w kuratorium (w przypadku 

obozów stałych i kolonii) potrzebna jest opinia powiatowej straży pożarnej 

 Kopia formularza zgłoszenia do Kuratorium wypoczynku dzieci i młodzieży wraz 

z załącznikami 

Do 24.05.2016 (bez dotacji, ostateczny termin zgłaszania akcji letniej) 

 Wydrukowany raport i preliminarz z podpisem komendanta w 2 kopiach (prosimy o 

druk dwustronny - z jednej strony raport, z drugiej preliminarz) 

 Wykaz kadry pedagogicznej według wzoru 

 Zobowiązanie komendanta w 2 kopiach 

 ZZ i ZM kwatermistrza w 2 kopiach 

https://docs.google.com/a/zhr.pl/forms/d/1VxWvefSeaShabN1v65oQ7pd2_m7HFH6A0Jda9Q_qfac/viewform
https://docs.google.com/a/zhr.pl/forms/d/1VxWvefSeaShabN1v65oQ7pd2_m7HFH6A0Jda9Q_qfac/viewform


 

Wydawanie pozwolenia na wyjazd w dniach : 7.06, 14.06, 16.06, 21.06 

 Wpis do ewidencji placówek wypoczynku - oryginał i ksero 

 Lista uczestników 

 Lista kadry 

 Lista personelu 

 Umowy z personelem (np. opieką medyczną, kucharzami). W przypadku umowy 

zlecenia pisemne potwierdzenie odbioru podpisanej umowy przez księgową 

Okręgu Małopolskiego. Umowy zlecenia przygotowuje Księgowa – Małgorzata 

Bochenek 

 Informacja na temat dojazdu według załączonego wzoru (na dole strony) 

 Pełna informacja dotycząca wyjazdu i powrotu 

 W przypadku obozów wędrownych rozpisana trasa z terminami i miejscami 

stacjonowania w wymienionych miejscowościach 

 Porozumienie dwóch lub więcej środowisk (podpisywać porozumienia mogą 

jedynie szczepowi lub drużynowi drużyn samodzielnych) 

 W przypadku akcji zagranicznych pisemna zgoda Komisarza Zagranicznego ZHR 

 Zaświadczenia o niekaralności każdego komendanta, wychowawcy 

 Potwierdzenie wpłaty 5% środków pośrednich 

 Plan pracy zgrupowania z uwzględnieniem terminarzy podobozów 

 Podpisane ZZ i ZM wychowawców 

 Wysłana informacja do Centrum Interwencji Kryzysowej wraz z potwierdzeniem 

otrzymania 

 

Wzór informacji na temat dojazdu: 

 

Nazwa i adres jednostki organizującej 

wypoczynek 
 

Termin wypoczynku  

Dokładny adres/lokalizacja obiektu  

Informacja na temat dojazdu  

Mapka (możliwie najdokładniejsza)  

 

 

 

* Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz dodatkowych dokumentów 

 w momencie ogłoszenia konkursu dotacyjnego na AL. Środowiska poza krakowskie składające 

wnioski dotacyjne samodzielnie muszą mieć zatwierdzoną kadrę zgrupowania w momencie 

składania oferty dotacyjnej. 


