Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/IV/2019 z dnia 24 maja 2019
w sprawie wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP
pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2019 PAKIET PLUS

Harcerska Akcja Letnia 2019 PAKIET PLUS
REGULAMIN
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza zasady ubiegania się o grant PAKIET PLUS, którego
celem jest wsparcie zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod
nazwą Harcerska Akcja Letnia 2019.
1. Kwota przeznaczona na projekt pochodzi ze środków z dotacji Biura Edukacji Miasta
Stołecznego Warszawa i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
2. Projekt PAKIET PLUS [zwany dalej: projektem] jest przeznaczony dla wszystkich
wypoczynków (obozów, kolonii, rejsów, obozów wędrownych dla wszystkich grup
metodycznych organizowanych przez i dla uczestników z Chorągwi Stołecznej w
Polsce lub za granicą) spełniających poniższe kryteria:
 Wypełniony formularz zgłaszający wypoczynek do chorągwi do 16 marca 2019 r.
 Wypełniony wniosek do Kuratorium (w przypadku obozów wędrownych dla
pełnoletnich wędrowników wysłany raport przedobozowy) do dnia 17 maja 2019
r.
 Komenda hufca organizatora wypoczynku ma uregulowane składki członkowskie
i opłacone zobowiązania względem chorągwi do dnia 30 maja 2019 r.
3. Projekt PAKIET PLUS to bony o wartości 1000 zł do wybranych sklepów:
 Woda i bezpieczeństwo
KEVISPORT
ul. Białowieska 7/9, 04-063 Warszawa
 Gastronomia
Art. Gastro
ul. Prochowni 10, 05-092 Łomianki
 Pionierka/kwatermistrzostwo/materiały programowe
Leroy Merlin Arkadia
al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
4. Wypoczynki otrzymają określoną liczbę bonów. Można wybrać bony do różnych
sklepów lub kilka do jednego.
5. Projekt PAKIET PLUS został podzielony na 5 kategorii (liczba osób zgłoszona w
kuratorium (w przypadku obozów wędrownych dla pełnoletnich wędrowników –
według raportu przedobozowego) na dzień 17 maja 2019 r.):
1. Obóz leśny dla 100 i mniej osób - 3 bony
2. Obóz leśny dla powyżej 100 osób – 3 bony + duża gwiazda
3. Obóz na bazie dla 50 i mniej osób – 2 bony
4. Obóz na bazie dla powyżej 50 osób – 2 bony + mała gwiazda
5. Obóz wędrowny – 1 bon
Przy przyjęciu poniższych definicji:
 Obóz leśny – obóz, który samodzielnie wykonuje cała infrastrukturę obozową
własnymi siłami.
 Obóz na bazie – obóz, który korzysta z infrastruktury obozowej wykonanej przez
właściciela terenu bazy.

6. W celu wyboru pakietu prosimy o wypełnienie ankiety odpowiedniej dla danego
rodzaju wypoczynku do dnia 31 maja 2019 r. do 23:59.
 Obóz leśny:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9R
NzQcuJdeup1hNiWsfI80cuSRUNTBIQUpLS1kySFhNSDJaOURFNk5VRllOSi4u
 Obóz na bazie:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9R
NzQcuJdeup1hNiWsfI80cuSRUQ082QUUwU0FTWkU1UFFNM0JYODZBRlZKSS4u
 Obóz wędrowny:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9R
NzQcuJdeup1hNiWsfI80cuSRURDJOV1Q0MlJONzdSVFcxNVk1UkxDQ0dBMC4u
7. Wybrane sklepy na tej podstawie dostaną listę podanych nazwisk komendantów
wypoczynków wraz z kwotą do wykorzystania. W zależności od wybranego sklepu
system dokonywania zakupów różni się w szczegółach:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

 Wodny i bezpieczeństwo - KEVISPORT
Przyjeżdżacie do sklepu i podajcie imię i nazwisko komendanta.
Wybieracie produkty za określoną kwotę.
Po kontroli wybranych rzeczy w kasie wychodzicie z produktami bez płacenia – po 10
czerwca zostanie wystawiona Chorągwi faktura zbiorcza na wszystkie zakupione
produkty.
Należy wykorzystać całą kwotę bonu. Pieniądze niewykorzystane przepadają.
W przypadku dokonania zakupów na kwotę wyższą niż wartość bonu, Chorągiew
wystawi notę obciążeniową na różnicę – należy nie dokonywać zakupów na kwotę
wyższą niż 10% wartości bonu. W indywidualnych przypadkach prosimy o konsultację
ze skarbnikiem Chorągwi – tel. +48 533 318 717.
Oferta dostępna na stronie: https://kevisport.pl/
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną z
ramienia sklepu pod numerem telefonu: Karol +48 601 377 054

 Gastronomia - Art. Gastro
a. Zamówienie składacie telefonicznie podając imię i nazwisko komendanta.
b. Aby złożyć zamówienie należy zadzwonić do osoby odpowiedzialnej, obsługującej
zamówienia dla nas, pod numer: +48 694 278 555
c. Odbiór zamówionych rzeczy będzie możliwy w siedzibie Chorągwi przy ul. Piaskowej
4 po 10.06.2019 (dokładna data będzie znana później).
d. Po 10 czerwca zostanie wystawiona Chorągwi faktura zbiorcza na wszystkie zakupione
produkty.
e. Należy wykorzystać całą kwotę bonu. Pieniądze niewykorzystane przepadają.
f. W przypadku dokonania zakupów na kwotę wyższą niż wartość bonu, Chorągiew
wystawi notę obciążeniową na różnicę – należy nie dokonywać zakupów na kwotę
wyższą niż 10% wartości bonu. W indywidualnych przypadkach prosimy o konsultację
ze skarbnikiem Chorągwi – tel. +48 533 318 717.
g. Oferta dostępna w katalogach w siedzibie Chorągwi oraz na stronach:
https://www.artgastro.pl; https://stalgast.com/; https://www.merxteam.com/pl/
https://www.hendi.pl/
Aktualna jest oferta katalogowa – może się nieznacznie różnić od tej występującej
na stronie.
 Pionierka/kwatermistrzostwo/materiały programowe - Leroy Merlin Arkadia
a. Przyjeżdżacie do sklepu i robicie zakupy na określoną bonem kwotę.
b. W każdej kasie obsługowej należy podać imię i nazwisko komendanta aby móc
bezgotówkowo zrobić zakupy.

c. Kasjer nabija zakupy na kasę i wydaje Wam paragon, który należy dostarczyć do
siedziby Chorągwi przy ul. Piaskowej 4 do 11 czerwca 2019 r.
d. Należy wykorzystać całą kwotę bonu. Pieniądze niewykorzystane przepadają.
e. W przypadku dokonania zakupów na kwotę wyższą niż wartość bonu, Chorągiew
wystawi notę obciążeniową na różnicę – należy nie dokonywać zakupów na kwotę
wyższą niż 10% wartości bonu. W indywidualnych przypadkach prosimy o konsultację
ze skarbnikiem Chorągwi – tel. +48 533 318 717.
f. Oferta dostępna w sklepie oraz na stronie: https://www.leroymerlin.pl/
8. Zakupy trzeba zrealizować w nieprzekraczalnym terminie od poniedziałku, 3
czerwca 2019 r. do poniedziałku, 10 czerwca 2019 r włącznie.
9. Wszystkie artykuły zakupione o wartości ceny jednostkowej równej 1500,01 zł lub
wyżej, zostaną wpisane na stan chorągwi i przekazane do hufca organizatora
wypoczynku.
10. Gwiazdy dla obozów leśnych powyżej 100 osób oraz dla obozów na bazie powyżej 50
osób będą do odbioru w siedzibie Chorągwi przy ul. Piaskowej 4. Termin zostanie
podany po dokonaniu ustaleń z producentem.

