Załącznik nr 3 do Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

DEKLARACJA DRUŻYNOWEGO PEŁNOLETNIEGO
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………., PESEL ……………………….,
nr i seria dowodu osobistego: ……………………… instruktor(ka) ZHP w stopniu ………………………………………..…,
z przydziałem służbowym do …………………………………..……………………………………………………………
zobowiązuję się do pełnienia obowiązków drużynowego …………………………………………………………..
………………………………………………………………………… zgodnie z przepisami państwowymi, Statutem ZHP
i innymi dokumentami wewnętrznymi ZHP w okresie od …………………………… do ……………………………………..
Przyjmuję do wiadomości obowiązki drużynowego, które wynikają z Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny,
kręgu i klubu specjalnościowego.
Drużynowy:
odpowiada za:
proces wychowawczy zachodzący w gromadzie/drużynie,
opracowanie programu pracy, jego realizację i ocenę,
prowadzenie dokumentacji gromady/drużyny,
prowadzenie ewidencji członków gromady/drużyny w systemie Ewidencja ZHP,
zbieranie składek członkowskich i ich odprowadzanie,
pracę z przybocznymi, szóstkowymi, zastępowymi, patrolowymi,
współpracę z rodzicami i środowiskiem działania drużyny;
przygotowuje swojego następcę;
wydaje rozkazy;
dopuszcza członków gromady/drużyny do złożenia Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego;
jeśli jest instruktorem ZHP, przyjmuje Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie;
bierze czynny udział w życiu hufca;
dba o zapewnienie ciągu wychowawczego;
a także:
odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny,
odpowiada za gospodarkę finansową i majątkową gromady/drużyny,
nadzoruje pracę wychowawczą prowadzoną w gromadzie/drużynie.

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem przyjmuję na siebie
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych mojej opiece dzieci.
Zobowiązuję się również po przekazaniu gromady/drużyny następcy przekazać mu całość
i dokumentacji oraz wszystkie sprawy organizacyjne w terminie określonym przepisami wewnętrznymi ZHP.

majątku

* – niepotrzebne skreślić

………………………………………………………..
(imię i nazwisko instruktora/instruktorki)

Równocześnie oświadczam, że dane osobowe dotyczące członków mojej drużyny (gromady) zawarte w dokumentacji będę
przetwarzać i wykorzystywać tylko w celu wykonywania zadań statutowych ZHP (art. 23 ust. 1 pkt. 5 i art. 27 ust.1
Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 1997 r. nr.133 poz. 883), przy zachowaniu
postanowień ww. Ustawy, dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych.

Kraków , dnia …………….…

……………………………………………………
( imię i nazwisko instruktora/instruktorki)

