Chorągiew
Dolnośląska ZHP
Załącznik do Uchwały Komendy Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP nr 11/VIII/2014 r. z dnia 8.05.2014r.

PROCEDURA
zatwierdzania wypoczynku w ramach organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej
w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
1. Do zatwierdzenia wypoczynku organizowanego w ramach HALiZ upoważniony jest
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP lub na mocy pełnomocnictwa komendant hufca
organizującego wypoczynek.
2. Pełnomocnictwo zostanie wydane komendantom hufca, którzy poprawnie rozliczyli
poprzednią realizowaną akcję.
3. Komendant hufca, o którym mowa w punkcie 1, zobowiązany jest zatwierdzić i zgłosić
wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku. W przypadku HAL nie później niż do 30 czerwca. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek komendanta hufca, Komendant
Chorągwi może wyrazić zgodę na zatwierdzenie wypoczynku w późniejszym terminie.
4. Komendant Hufca zobowiązany jest do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów
do Komendy Chorągwi w terminie do 3 dni po zarejestrowaniu wypoczynku
w kuratorium oświaty, tj. nie później niż 18 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
a) program pracy – wg wzoru (załącznik nr 2 do Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej
Akcji Letniej i Zimowej),
b) raport przedobozowy (załącznik nr 3 do Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
zawierający:
 wykaz kadry (załącznik nr 3a do Instrukcji organizacyjnej HALiZ) z kserokopią
dokumentów potwierdzających kwalifikacje tej kadry,
 zobowiązanie do odpowiedzialności materialnej komendanta, kwatermistrza
i innych osób, którym powierzono mienie,
 deklaracje kadry w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników form
wypoczynku HALiZ,
c) wypełniony preliminarz finansowy.
d) potwierdzenie złożenia formularza do kuratorium oświaty.
O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Komendy Chorągwi.
5. W przypadku, gdy komendant hufca pełni funkcję komendanta obozu, zobowiązany jest
uzyskać zatwierdzenie wypoczynku przez Komendanta Chorągwi.
6. Komendant hufca zobowiązany jest do rozliczenia wypoczynku w terminie 21 dni od daty
zakończenia wypoczynku. W szczególnie uzasadnionym przypadku, Komendant
Chorągwi, na wniosek komendanta hufca, może wydłużyć czas na rozliczenia obozu,
jednak nie dłużej niż do 30 marca w przypadku HAZ i 30 września w przypadku HAL.
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