21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Szczep 21. WDH „Żar”
Hufiec Warszawa Ochota
Chorągiew Stołeczna ZHP

Kwestionariusz harcerza
rok harcerski 2012/13
Bardzo proszę o uzupełnienie i sprawdzenie poniższych danych oraz podpisanie niezbędnej
zgody.
Oświadczenie: Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dz.u. z 1997 nr
133, poz. 883), poniższe dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane tylko w celu
wykonania działań statutowych, a konkretnie w celu prowadzenia 21. WDHy „Żbiki”.

___________________________________________________
(data i podpis drużynowego)

1. Dane harcerza Imiona i nazwisko dziecka: _____________________________________
PESEL: __________________________

Miejsce urodzenia: ________________

Adres zamieszkania (wraz z kodem): _________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefon domowy: ____________________

Telefon kom. (jeśli posiada): ___________________

E-mail (jeśli posiada): ______________________________________

___________________

Nazwa i adres szkoły: ___________________________________________________________
____________________________________________________________ Klasa: ___________

2. Dane rodziców Imiona rodziców (z nazwiskiem jeśli inne): _______________________________
Telefony kontaktowe:
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E-mail (jeśli jest): ___________________________________________________________________
Jak często jest sprawdzany? ______________________________________________________________
Prawdopodobnie zostanie założona lista mailowej w celu rozsyłania informacji przy użyciu e-maila zamiast sms (w celu uniknięcia kosztów), w tym
celu właśnie prosimy bardzo o oszacowanie czasu jak często sprawdzają Państwo podanego maila.

Jak mogę ewentualnie pomóc? (w działalności drużyny czasem aby zorganizować coś niesamowitego przydaje się pomoc ze
strony rodziców, często związana z wykonywanym zawodem. Jeśli uważają Państwo, że mogą Państwo pomóc w działalności drużyny w jakimś
zakresie, prosimy o informację, abyśmy mogli w razie potrzeby o taką pomoc poprosić)

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Oświadczenia
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego syna w zbiórkach 21. Warszawskiej Drużyny
Harcerzy „Żbiki” w roku szkolnym 2012/2013.
Składki członkowskie (uwaga są nieobowiązkowe): Deklaruję / Nie deklaruję, że będę płacić comiesięczne
składki członkowskie w wysokości _____ PLN.

(niepotrzebne skreślić)

(standardowo 5 PLN)

___________________________________________________
(data i podpis rodzica lub opiekuna)

4. Plany na najbliższy semestr
Mój syn prawdopodobnie będzie uczestniczył w następujących wydarzeniach.
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie

Jambo Hufca, 21-23.09
Festiwal nauki, 29.09
Akcja zarobkowa ,,Znicz'', 1-4.11
Centralne obchody 100-lecia 21. WDH , 20.01
Zimowisko drużyny, 4-10.02

5. Dane kontaktowe do członków kadry drużyny i Szczepu

(proszę wyciąć i zachować)

ćw. Antek Tkaczyk – drużynowy, tel. 783333483, e-mail: kaczyk13@gmail.com
ćw. Paweł Skibiński – przyboczny, tel. 607169077, e-mail: organista21@gmail.com
pwd. Radek Szuba – opiekun drużyny, tel. 721087600, e-mail: radek.szuba.92@gmail.com
phm. Michał Korch – komendant Szczepu, tel. 693117294, e-mail: szczep21wdh@gmail.com
Strona drużyny: http://21wdhy.czuwaj.net

