SPRAWOZDANIE FINANSOWE
OBÓZ 2015 LUBIATÓW
WOLONTARIAT, WSPARCIE
Drodzy Rodzice, tegoroczny obóz i kolonia zuchowa odbyły się dzięki wolontarialnej pracy wszystkich komend
podobozów, całego zgrupowania oraz personelu (pielęgniarka, kucharka, kucharz)
Otrzymaliśmy znaczną pomoc logistyczną (darmowy transport sprzętu na i z obozu), bezinteresowną pomoc na
grupie kwatermistrzowskiej (budowa niezbędnej infrastruktury logistycznej obozu: kuchnia, jadalnia, sanitariaty,
itp.), oraz pomoc w wykonaniu nowej podłogi kuchennej.
Gdybyśmy musieli wycenić powyższe usługi to koszt ich by wyniósł minimum 20 tys zł.
BARDZO DZIEKUJEMY: rodzicom, przyjaciołom, członkom KPH.

OBOZOWE FINANSE
1) Przychody
2) Rozchody
3) Środki przekazana na działalność śródroczną Szczepu

106’601,60
-104’310,52
2’291,08

Ad.1 PRZYCHODY
Obóz Szczepu Puszcza w 2015 roku to wspólny wyjazd harcerzy z dwóch środowisk: Szczep Puszcza z
Niepołomic oraz dwie drużyny ze Szczepu Krakowskiej Fioletowej Trójki. Proporcje udziału harcerzy ze Szczepu
Puszcza vs Szczep Fioletowa Trójka stanowiły odpowiednio 64%/36% (dane nie uwzględniają harcerzy w
zgrupowaniu obozu).
Podstawowa odpłatność za pobyt uczestnika obozie została ustalona oddzielnie dla każdego środowiska ze
względu na dofinansowanie jakie Szczep Puszcza otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (20’000,-):
1’000,- Szczep Puszcza
1’200,- Szczep Fioletowa Trójka

ULGI / ZWOLNIENIE Z ODPŁATNOŚCI
Każdy komendant podobozu ze względu na pełnioną funkcje nie wnosił żadnej odpłatności. Harcerze
znajdujący się w komendach podobozów i pełniący funkcje (oboźny, programowy) płacili połowę stawki
obozowej, odpowiednio do przynależnego środowiska: 500 (Niepołomice), 600 (Kraków).
W przypadku uczestnictwa w niepełnym wymiarze obozowym odpłatność wynosiła 50% podstawowej
stawki.
Przychody z tytułu wpłat od uczestników obozu = 85’850,-

DOFINANSOWANIA
Na podstawie rozpatrzonych podań udzielono dofinansowanie 10-ciu uczestnikom obozu w łącznej
wysokości 3’750.

AD.2 ROZCHODY
80% wszystkich wydatków obozowych jest
przypisane do trzech grup kosztowych:
16% Materiały inne (największa pozycja to
zakup drewna 3,6 tys, pozostałe do materiały
do budowy kuchni, pionierki, gwoździe,
środki czystości oraz zakup leków, itp)
42% Wyżywienie (to największa pozycja
wydatków obozowych, zakup żywności w tym
wody do przygotowywania posiłków ok 1’500
pojemników 5l co kosztowo stanowiło ponad
2’300 zł.
Stawka żywienia wyniosła 13,96 zł/os.dzień
22% Transport (zakup biletów PKP 7’200
dojazd i powrót z obozu, pozostałe to koszty wynajmu autokarów na przewóz harcerzy Krzyż-Miejsce
obozu, oraz organizacja transportu i bilety PKP na wędrówkach drużyn.) Koszt paliwa do szczepowego
samochodu (łączna ilość KM pokonanych na obozie to ok 6 tys km: dojazd i powrót z obozu, codzienne
zaopatrzenie, wizyty w szpitalach: Drezdenko/Gorzów Wlkp.)
Koszty wędrówek obozowych to wydatek ponad 16 tys zł (łącznie przejazdy, wyżywienie, muzea, itp.)

AD.3 ŚRODKI POOBOZOWE
2’291,08 zł pozostałych środków poobozowych zostało przekazana przelewem bankowym na konto
Szczepu Puszcza. Środki te będą przeznaczone na działalność harcerską Szczepu.

Pełna dokumentacja finansowa została przekazana do ZHR Chorągiew Małopolska w 08/2015. Szczep
posiada elektroniczną wersje książki finansowej, pełną listę uczestników i odpłatności.
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