Organizator:
(pieczęć)

Planowana liczba uczestników:
Wiek uczestników:
Planowana liczba wychowawców:

FINANSOWE
konto bankowe – nr:

-

-

-

-

-

-

raport przedobozowy z preliminarzem finansowym (na zatwierdzanie należy zabrać dwa egzemplarze, opieczętowane i podpisane przez komendanta)
udokumentowanie zgromadzonych środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia zimowiska (lista wpłat, umowy dotacyjne)
wywiązanie się komendanta z rozliczeń swoich jednostek (np. czy hufcowi wywiązali się z rozliczeń hufca, czy pełnomocnicy wprowadzili i przekazali umowy do ZO)
wywiązanie się kwatermistrza z rozliczeń swoich jednostek (np. czy hufcowi wywiązali się z rozliczeń hufca, czy pełnomocnicy wprowadzili i przekazali umowy do ZO)
polisa ubezpieczeniowa uczestników (NNW)
polisa ubezpieczeniowa kadry (NNW i OC)
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Nazwa jednostki:
rozliczenie finansowe jednostki na dzień 30.09.2021
opłacone składki członkowskie jednostki do IV kwartału 2021 włącznie
zatwierdzony plan pracy przez właściwego przełożonego
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Nazwa jednostki:
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DOKUMENTY KADRY
Komendantka/ komendant
(kierownik wypoczynku):

wywiązanie się z rozliczeń swoich jednostek (np. czy hufcowi wywiązali się z rozliczeń hufca, czy pełnomocnicy wprowadzili i przekazali umowy do ZO)
opłacone składki instruktorskie do IV kwartału 2021 włącznie
phm: rozkaz przyznania stopnia phm. / rozkaz zaliczający służbę instruktorską / zaświadczenie Komendantki/-a Chorągwi
pwd: rozkaz przyznania stopnia pwd. / rozkaz zaliczający służbę instruktorską / zaświadczenie Komendantki/-a Chorągwi + zaświadczenie o ukończeniu kursu
kierownika wypoczynku
zaświadczenie o ukończonym kursie pierwszej pomocy lub KPP (aktualne zaświadczenie)
zaświadczenie o niekaralności
wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność kadry do sprawowania wyznaczonych im funkcji
podpisany zakres obowiązków komendanta
podpisana deklaracja w sprawie ochrony życia i zdrowia
podpisane oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością (jeśli dotyczy)
podpisane zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej
nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym
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Kwatermistrzyni/ kwatermistrz:

wywiązanie się z rozliczeń swoich jednostek (np. czy hufcowi wywiązali się z rozliczeń hufca, czy pełnomocnicy wprowadzili i przekazali umowy do ZO)
opłacone składki instruktorskie do IV kwartału 2021 włącznie (jeśli dotyczy)
wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność kadry do sprawowania wyznaczonych im funkcji
podpisany zakres obowiązków kwatermistrza
podpisane oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością (jeśli dotyczy)
podpisane zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej
umowa wolontariacka (dotyczy tylko nie instruktorek/ nie instruktorów)
nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym
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Instruktorka / instruktor / wychowawcy

1

wywiązanie się z rozliczeń swoich jednostek (np. czy drużynowi wywiązali się z rozliczeń drużyn)

2

opłacone składki instruktorskie do IV kwartału 2021 włącznie

3

instruktorki/ instruktorzy: rozkaz przyznania stopnia instruktorskiego / zaliczenia służby / zaświadczenie Komendantki/-a Chorągwi
nie instruktorki / nie instruktorzy: zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawców
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zaświadczenie o ukończonym kursie pierwszej pomocy lub KPP (aktualne zaświadczenie)

5

zaświadczenie o niekaralności

6

wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność kadry do sprawowania wyznaczonych im funkcji

7

podpisany zakres obowiązków wychowawcy

8

podpisana deklaracja w sprawie ochrony życia i zdrowia

9

umowa wolontariacka (dotyczy tylko nie instruktorek/ nie instruktorów)
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10

nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

DOKUMENTY PERSONELU

Kucharka / kucharz:

wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność kadry do sprawowania wyznaczonych im funkcji
podpisany zakres obowiązków kucharza
podpisane oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością
umowa zlecenie/ umowa o dzieło/ umowa wolontariacka (umowa zlecenie/ umowa o dzieło mogą być zawierane tylko przez Zarządu Okręgu)
nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

Pozostały personel:
Czy zimowisko będzie korzystało z usług ratownika wodnego?

Ratownik wodny:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
zakres obowiązków ratownika wodnego

umowa zlecenie/ umowa o dzieło/ umowa wolontariacka (umowa zlecenie/ umowa o dzieło mogą być zawierane tylko przez Zarządu Okręgu)

Ratownik wodny:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
zakres obowiązków ratownika wodnego
umowa zlecenie/ umowa o dzieło/ umowa wolontariacka (umowa zlecenie/ umowa o dzieło mogą być zawierane tylko przez Zarządu Okręgu)

Pielęgniarka/lekarz/ratownik medyczny:

zakres obowiązków lekarza/pielęgniarki/ratownika medycznego
kopia prawa wykonywania zawodu
umowa zlecenie/ umowa o dzieło/ umowa wolontariacka (umowa zlecenie/ umowa o dzieło mogą być zawierane tylko przez Zarządu Okręgu)
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UCZESTNICY
lista uczestników zimowiska (podpisana przez komendanta)
wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników zimowiska

MIEJSCE ZIMOWISKA
pisemna zgoda właściciela terenu lub potwierdzenia rezerwacji miejsc noclegowych lub umowa z właścicielem terenu / obiektu
kopia opinii potwierdzającej spełnienie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej, wydanej przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, której ważność nie upłynie do dnia zakończenia zimowiska

INNE
kopia zgłoszenia wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty wraz z kopiami dokumentów dołączonych do zgłoszenia wypoczynku
kopia umowy z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym dotyczącej zapewnienia dostępu do opieki medycznej w trakcie zimowiska lub pisemne
oświadczenie komendanta o innym, zapewnieniu uczestnikom dostępu do opieki medycznej
książka pracy komendanta zimowiska
książki pracy / dzienniki zajęć wychowawców
uzupełniona i podpisana przez komendanta zimowiska „procedura dziennikowa”
przesłanie na mikolaj.milecki@zhr.pl oraz kujawy@zhr.pl informacji dot. obozu/ kolonii/ biwaku do umieszczenia na stronie Okręgu
(termin, miejsce lub trasa, program, regulamin) - data przesłania dokumentów …..........................

Czy zimowisko będzie korzystało z samochodu?

tak

nie

Jeśli, tak – czyj / skąd będzie samochód,: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
umowa użyczenia lub umowa najmu
Czy zimowisko otrzymało dotację?
tak
nie
Jeśli, tak – skąd: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jeśli, tak – wysokość dotacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokumenty przekazane Zarządowi Okręgu:
wypełniony i wydrukowany raport przedobozowy wraz z preliminarzem
wypełniona i wydrukowana „procedura dzienniczkowa”
oryginały zobowiązań kadry
wrzucone skany dokumentów na dysk google
podpisany przez komendanta egzemplarz listy uczestników

Potwierdzam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Instrukcja dotycząca postępowania w sytuacji zagrożenia życia, po zajściu wypadku oraz prowadzenia
komunikacji kryzysowej z tym związanej (Załącznik do uchwały Naczelnictwa ZHR nr 267/3 z dnia 10 maja 2013 r.)
………………………………………………
data, czytelny podpis

Zobowiązuję się rozliczyć zimowisko do dnia: 28.02.2022 r.
…………………………………………
data, czytelny podpis

Uwagi Zarządu Okręgu:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarząd Okręgu zatwierdza/ zatwierdza warunkowo/ nie zatwierdza zimowisko: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…. pod względem finansowym i organizacyjnym.
………………………………………………
data, podpisy

*) Na rozliczenie zimowiska składają się:
1.
Książka finansowa, książka bankowa, wyciąg z konta bankowego wraz z kompletem dokumentów źródłowych
2.
Raport poobozowy (w wersji papierowej i elektronicznej – wysłany na: mikolaj.milecki@zhr.pl, skarbnik.kuj@zhr.pl, kujawy@zhr.pl)
3.
Lista uczestników zimowiska (w wersji papierowej i elektronicznej: mikolaj.milecki@zhr.pl, skarbnik.kuj@zhr.pl, kujawy@zhr.pl)
4.
Lista kadry wychowawczej zimowiska (w wersji papierowej i elektronicznej: mikolaj.milecki@zhr.pl, skarbnik.kuj@zhr.pl, kujawy@zhr.pl)
5.
Oryginał książki pracy komendanta zimowiska:
−
Regulaminy obowiązujące na zimowisku
−
Potwierdzenia zapoznania się uczestników z regulaminami obowiązującymi na zimowisku
−
Wypełnione przez komendanta karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników zimowiska
−
Plan pracy zimowiska
−
Plany pracy podobozów
−
Oświadczenia rodziców
−
Zawarte umowy
6.
Oryginały książek pracy / dzienników zajęć komendantów podobozów (wychowawców)
7.
Dokumenty sporządzone podczas zimowiska, obejmujące m.in. dokumentację medyczną, żywieniową, gospodarczą lub inną dotyczącą kadry i uczestników
8.
Arkusze, protokoły, pisma i decyzje sporządzone lub wydane w związku z kontrolami i wizytacjami zimowiska
9.
Inne:
pełnomocnictwa
jadłospisy
zeszyt porad i zabiegów
rejestr wypadków
zeszyt chorych w izolatce

