Warunki uczestnictwa
Nazwa formy HALiZ

Obóz I i II Szczepu w Kaplinie

Dane organizatora)
Adres formy HALiZ
Czas trwania
Data i godzina wyjazdu
Data i godzina powrotu
Kontakt do kierownika formy HALiZ

Kontakt z kadrą podczas formy

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

Typ formy HALiZ obóz stały

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań-Wilda, ul. Kosińskiego 9, 61-519 Poznań
Baza Obozowa Hufca ZHP Poznań-Wilda, Kaplin, 64-400 Międzychód
13.07.2020-02.08.2020
13.07.2020 g. 9:30*
Miejsce Parking przy ul. Żelazka, naprzeciw parku JP II
wyjazdu
02.08.2020 ok. g. 16:30* Miejsce Parking przy ul. Żelazka, naprzeciw parku JP II
powrotu
Komendant: phm. Joanna Muszyńska, joanna.muszynska@zhp.net.pl, 606174324
Phm.

Joanna

Muszyńska

Komendant HAL

606 174 324

Pwd.

Maja

Smaglewska

Kwatermistrz HAL/wychowawca

505 709 608

HO

Monika

Kęsy

wychowawca

504 514 235

Pwd.

Jakub

Harasimowicz

wychowawca

721 832 426

Pwd.

Jan

Michalski

wychowawca

500 134 940

Pwd.

Maria

Wandel

wychowawca

691 942 701

Pwd.

Olga

Hemmerling

wychowawca

727 401 026

Phm.

Monika

wychowawca

690 638 112

Pwd.

Jaromir

Goździerska
ŁuszczekPawełczak

wychowawca

691 940 147

Polisa PZU nr 1039969466 z dnia 12.05.2019. Nowy numer polisy ubezpieczeniowej zostanie podany w drugich warunkach uczestnictwa.

*godziny mogą ulec zmianie bliżej terminu obozu

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Obóz stały pod namiotami. Namioty 10 os. (po 6 - 7 osób w namiocie). Uczestnik otrzymuje łóżko polowe (kanadyjkę), materac, koc. Sanitariaty położone są w części gospodarczej bazy w bezpiecznej odległości od namiotów. Zaplecze kuchenne i sanitarne, stołówka - świetlica pod
dachem, prysznice z ciepłą wodą, polana ogniskowa. Na blok sanitarny składają się stałe toalety. Do dyspozycji uczestników są umywalnie z
bieżącą zimną wodą oraz łaźnia obozowa z ciepłą i zimną wodą w kabinach natryskowych. Kuchnia i stołówka znajdują się w odremontowanym
budynku. Baza ma dostęp do jeziora z wyznaczonym kąpieliskiem.

Koszt obozu, terminarz wpłat
Koszt obozu wynosi 920 zł. Wpłaty TYLKO na KONTO.
W tym roku istnieją 2 sposoby uiszczenia opłaty za obóz:
I SPOSÓB - 2 raty:
I RATA - w wysokości 620 zł - do 03.04.2020
II RATA - w wysokości 300 zł - do 05.06.2020
II SPOSÓB - 1 rata:
920 zł - do 03.04.2020

Dane do przelewu: 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492 Hufiec ZHP Poznań-Wilda. 61-519 Poznań, ul. Kosińskiego 9.
W tytule proszę wpisać:
1LSZ – imię i nazwisko dziecka -> nie będzie wystawiona FAKTURA za obóz
1LOO – imię i nazwisko dziecka -> będzie wystawiona FAKTURA za obóz
Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych. Wymagana jest wpłata całej kwoty lub I raty czyli 620 zł do 03.04.2020r. - tylko dokonanie wpłaty
do tego terminu pozwala na kwalifikację uczestnika na obóz. UWAGA!!! FAKTURY VAT będą wystawiane w przeciągu 14 dni od daty
wpłynięcia wpłaty na konto hufca. Faktury wystawiamy do wpłat na konto na osobę / firmę, która dokonała wpłaty. Jeśli dane na fakturze mają być inne niż te z konta z którego dokonywana będzie płatność to przed dokonaniem płatności należy dostarczyć pismo do komendy hufca z prośbą o zmianę tych danych lub wysłać taką prośbę mailowo na adres: karolina.wandel@zhp.net.pl, w innym przypadku
zmiany nie zostaną uwzględnione.
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W pierwszej połowie kwietnia będzie można pobrać u drużynowych Karty Kwalifikacyjne, które trzeba będzie oddać drużynowemu do
29.05.2020 r. brak informacji od drużynowego o otrzymaniu podpisanych dokumentów będzie traktowane, jako wykluczenie danej
osoby z listy uczestników obozu.
Prosimy o udostępnienie w przelewach danych adresowych gdyż ich nie podanie będzie wstrzymywać wystawianie faktur.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika







Śpiwór i karimata
Menażka, kubek i sztućce
Mundur harcerski oraz spodnie/spódnica do munduru
Latarka i zapas baterii na cały obóz
Niezbędne leki (z informacją o sposobie dawkowania)
Ręczniki x2 oraz przybory toaletowe







Klapki pod prysznic, krem na słońce z filtrem
Nakrycie głowy i okulary słoneczne
Wygodne obuwie (pełne obuwie ciepłe, trampki, sandały)
Kurtka przeciwdeszczowa
Odzież (bielizna, ciepłe bluzy, koszulki, spodnie, dres do
spania)

Posiłki
Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowuje zatrudniona obsługa kuchenna, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie.
Uczestnicy obozu pomagają w drobnych pracach w ramach odbywania służby. Posiłki przygotowywane są w kuchni.
Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rodzaj posiłków

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).
Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp.
Witaminy – owoce i warzywa.
Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp.
W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane.
Urozmaicony jadłospis

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Koszt obozu wynosi 920 zł
W przypadku rezygnacji po wpłacie pierwszej raty w terminie do 03.04.2020r. organizator przewiduje zwrot 500 zł.
W przypadku rezygnacji po wpłacie obu rat w terminie do 03.04.2020r. organizator przewiduje zwrot 800 zł
W przypadku rezygnacji po wpłacie pierwszej raty po 03.04.2020 do 01.05.2020 organizator przewiduje zwrot 400 zł.
W przypadku rezygnacji po wpłacie obu rat w terminie po 03.04.2020 do 01.05.2020 organizator przewiduje zwrot 750 zł
W przypadku rezygnacji po wpłacie pierwszej raty w terminie od 02.05.2020 do 05.06.2020 organizator przewiduje zwrot 300 zł
W przypadku rezygnacji po wpłacie obu rat w terminie od 02.05.2020 do 05.06.2020 organizator przewiduje zwrot 600 zł
W przypadku rezygnacji po wpłacie obu rat w terminie od 06.06.2020 do 17.06.2020 organizator przewiduje zwrot 400 zł
W przypadku rezygnacji po 18.06.2020 organizator nie przewiduje zwrotu żadnych kosztów.
W przypadku rezygnacji na obozie organizator nie przewiduje zwrotu żadnych kosztów..

Dodatkowe informacje
1.

2.

3.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu
o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego
wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.
Informujemy, że każdy uczestnik obozu będzie zapoznany z regulaminami obozowymi (w tym z regulaminem uczestnika), a następnie w
obecności opiekuna – wychowawcy (Drużynowego) oraz Organizatora obozu będzie miał obowiązek podpisania oświadczenia, że jest świadomy konieczności przestrzegania ustalonych zasad, reguł postępowania i zachowania podczas obozu. Nie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji regulaminów będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w obozie. W takim przypadku prawny
opiekun zobowiązany jest odebrać uczestnika z obozu.
Jeśli rodzic/prawny opiekun zdecyduje się wcześniej wypisać dziecko z obozu lub później przywieźć dziecko na obóz ma obowiązek poinformować o tym Organizatora obozu ze wskazaniem dokładnego terminu wyjazdu/powrotu uczestnika. To samo dotyczy pełnoletnich
uczestników z tym wyjątkiem, że pełnoletni uczestnik może sam wypisać się z obozu. W takim wypadku prawny opiekun lub pełnoletni
uczestnik musi złożyć w obecności Organizatora obozu oświadczenie w formie pisemnej, z jakiego powodu rezygnuje z pełnego terminowego uczestnictwa w obozie. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej oraz ksera dowodu osobistego osoby, która otrzyma Państwa upoważnienie na wypisanie uczestnika podczas obozu.
Deklarację sporządza się w obecności Organizatora obozu przed wyjazdem na obóz.
Jednocześnie Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas podróży oraz nie ponosi kosztów podróży
w przypadku wcześniejszego powrotu lub późniejszego przyjazdu uczestnika na obóz niż zaplanowany i zorganizowany dla wszystkich
uczestników. Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu bazy obozowej wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych.
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Rodzice, których dzieci przyjmują stałe leki zobowiązani są do poinformować o tym fakcie Drużynowego wraz z przygotowaniem kartki o
dawkowaniu i porach podawania leku. Prosimy, żeby uczestnicy nie zabierali ze sobą żadnych innych leków oprócz tych przepisanych od lekarza.
Harcerki i harcerze pełnią, wg. ustalonego grafiku, służby obozowe: kuchenną (pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawanie, sprzątanie i zmywanie sprzętu kuchennego, zapewnienie gorącej wody do mycia itp.), wartowniczą (dozór terenu obozu w dzień i w nocy).
Specyfika pracy harcerskiej polega na tym, że niejednokrotnie zastępy lub inne zespoły uczestników wykonują zadania na terenie obozu lub
poza nim, w okolicy obozu, pod kierownictwem wyłącznie małoletniego zastępowego lub innego bardziej doświadczonego harcerza, bez
bezpośredniego nadzoru osób dorosłych. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników przez cały czas i organizują zajęcia
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ale znaczna część aktywności harcerskiej jest realizowana przez uczestników samodzielnie, bez
bezpośredniej obecności instruktorów. Podczas obozu uczestnicy w ramach zajęć doskonalących będą zdobywać różne sprawności harcerskie (adekwatne do wieku) w tym m.in. sprawność Robinsona, sprawność Trzech piór. Uczestnicy wezmą też udział w zwiadach terenowych,
grach nocnych, grach sprawnościowych, manewrach zastępów oraz innych zajęciach z użyciem technik harcerskich i zuchowych.
Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inny sprzęt elektroniczny uczestników. Dlatego prosimy, żeby uczestnicy nie mieli ze sobą telefonów. Jednocześnie też informujemy, że nie będzie możliwości ładowania i
przechowywania telefonów. Ze względów wychowawczych niekorzystne jest posiadanie przez uczestnika telefonu oraz gdy dziecko z każdym najdrobniejszym kłopotem telefonuje do rodziców. Harcerstwo kształtuje samodzielność, która między innymi ma się przejawiać w
rozwiązywaniu swoich problemów bez ciągłego wsparcia z zewnątrz. Numer telefonu drużynowego bądź innego członka kadry będzie podany do informacji przed obozem wraz z porami telefonowania.
Obóz jest przedsięwzięciem wspólnym i wszyscy członkowie drużyn i gromad są tak samo odpowiedzialni za jego powodzenie i dobrą atmosferę. Na obozie nie ma podziału na „korzystających z wypoczynku” i „organizujących wypoczynek”, choć oczywiście obowiązki instruktorów, wychowawców wypoczynku oraz personelu gospodarczego są większe. Na obozie będzie ratownik wodny i opieka medyczna. Obóz zapewnia cztery posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację). Posiłki są przygotowywane przez dyżurujących uczestników obozu pod
nadzorem fachowego personelu. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy obozu – harcerze – sami rozstawiają namioty (typu duża 10), uczestniczą w budowie wspólnie wykorzystywanych urządzeń obozowych (elementy wystroju obozu itp.). Przy końcu obozu całe wyposażenie jest wspólnymi siłami demontowane, a namioty zwijane. Prace
te są wykonywane z wykorzystaniem narzędzi takich jak piła, młotek, toporek, szpadel itp. Uczestnicy są szkoleni i wykorzystują umiejętności cięcia, rąbania, wbijania i wyciągania gwoździ, kopania, wiązania prostych węzłów. Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy, niemniej możliwe są urazy związane z korzystaniem z narzędzi i wykonywaniem wymienionych
prac. Wszystkie powyższe działania są elementami harcerskiego procesu wychowania.
Najmłodsi uczestnicy obozu – zuchy – będą spali w namiotach typy duża 10 z podłogami.
Informujemy, że podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach
religijnych kościoła rzymskokatolickiego, tj. w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, organizowanych na terenie obozu (tzw. msza
polowa) lub w najbliższej parafii. Zastrzegamy jednak, że może dojść do sytuacji, że warunki pogodowe uniemożliwią organizację mszy polowej bądź wyprawę do kościoła.
W dniach 25-26.07.2020 (i tylko w tych dniach) na terenie bazy obozowej będzie możliwość odwiedzenia dzieci wg ścisłego harmonogramu (dziecko będzie można wypisać w godzinach od 10:00-21:00), na które zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczestnika
obozu. W pozostałe dni z uwagi na bezpieczeństwo uczestników nie będzie możliwości wejścia na teren bazy obozowej. Rodzic może wypisać dziecko po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości oraz wypisania w obecności wychowawcy bądź komendanta obozu. Prosimy także w miarę możliwości o wcześniejsze poinformowanie kadry obozu o chęci odwiedzenia dziecka. Bardzo prosimy o stosowanie się do
w/w zapisu, który pomoże nam w organizacji życia obozowego oraz pozwoli dziecku na pełne przeżycie zajęć przygotowanych przez kadrę
obozu.
Organizator obozu informuje, że Komenda i Kadra obozu nie czerpie żadnych dochodów z wyjazdu.
W czerwcu zostaną wydane nowe warunki uczestnictwa zawierające potwierdzenie godzin wyjazdu i przyjazdu uczestników, uzupełnienie
liczebności kadry oraz nowy numer polisy.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ


REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU
Wszystkich uczestników obowiązują formy pracy i bycia właściwe harcerstwu, a szczególnie nakazy Prawa Zucha, Prawa Harcerskiego,
Zobowiązania Instruktorskiego.
Celem właściwego przebiegu pobytu na obozie wszystkich jego uczestników obowiązują ustalenia niniejszego regulaminu:

Każdy uczestnik ma prawo:






rozwijać swoją wiedzę i umiejętności harcerskie, twórczo korzystać z doświadczeń innych.
znać i brać aktywny udział w realizacji programu pracy swojej drużyny,
zgłaszać Radzie i Komendzie Obozu wszelkie wnioski i postulaty dotyczące spraw uczestników i być informowanym o sposobie ich załatwienia,
wybierać i być wybieranym do Rady Obozu,
mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć,
korzystać z wszystkich urządzeń obozu.







godnie reprezentować swój zastęp, drużynę, obóz, środowisko,
aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych,
korzystać ze sposobności doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy harcerskiej pod okiem instruktorów i doświadczonych harcerzy,
uczestniczyć w pracach zastępu służbowego i wartowniczego zgodnie z poleceniami zawartymi w rozkazie komendanta obozu,
dbać o zdrowie swoje i kolegów, przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru,




Każdy uczestnik ma obowiązek:
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przebywać w miejscu wyznaczonym przez drużynowego, a w przypadku chęci zmiany miejsca uzyskać jego zgodę,
znać i przestrzegać innych ustaleń regulaminowych.





stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, serdeczności i pomocy,
opiekować się młodszymi uczestnikami obozu,
dołożyć starań do jak najlepszego wykorzystania pobytu na obozie w celu podniesienia swoich umiejętności harcerskich







posiadania i palenia papierosów,
posiadania i picia napojów alkoholowych,
posiadania i brania środków odurzających,
posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników,
samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od zespołu,

Każdy uczestnik powinien:

Uczestnikowi obozu zabrania się:

Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu:

 upomnienie uczestnika w obecności grupy,
 nagana z ostrzeżeniem i poinformowanie opiekunów,
 usunięcie z obozu.
Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności samowolnego oddalenia się od grupy, nie poinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu nawet na najmniejszy dystans będzie bardzo surowo karane - usunięciem z obozu.
Komendant nie przewiduje żadnych zwrotów finansowych w przypadku uczestnika, który został usunięty z obozu w wyniku złamania regulaminu i
w konsekwencji dyscyplinarnego usunięcia z obozu.

Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie:




pochwała uczestnika w obecności grupy
pochwała w rozkazie dziennym
pochwała w rozkazie zamykającym obóz









ramowy rozkład dnia
regulamin poruszania się po drogach
regulamin służb i dyżurów
regulamin służby wartowniczej
regulamin ochrony przeciwpożarowej
regulamin transportu
regulamin kąpieli

Uczestników obowiązują ponadto:

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
1) Uczestnicy wędrówki muszą bezwzględnie podporządkować się rozkazom i zaleceniom prowadzącego marszrutę,
2) Wszyscy idą zwartą grupą, np. dwójkami, czwórkami. Na przedzie grupy prowadzący, następnie najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają
tempo marszu. Kolumnę zamykają najlepsi uczestnicy.
3) Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli nie jest liczna, może iść w szyku luźnym lewym poboczem.
4) W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po szosie pojazdy mechaniczne.
5) Nie wolno robić postojów na szosie, zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy mają utrudnioną widoczność.
6) Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego.
7) Kolumna maszerująca w nocy musi być oznakowana:
a) na przedzie białym światłem skierowanym do przodu,
b) na końcu czerwonym światłem skierowanym do tyłu.
8) Jeżeli kolumna przekracza 20 metrów maszerujący po lewej stronie są zobowiązani nieść latarnie białe rozmieszczone co 10 metrów widoczne
z odległości 150 metrów.
9) Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.
10) Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na:
a) 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (np. górska),
b) 15 uczestników przy innych formach.
11) W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach.
12)Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
13) Nie wolno przewozić uczestników obozu środkami transportu nie przystosowanymi do tego celu.
14) W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego wyznaczonego przez komendanta rajdu.

REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor (zastępowy) służbowy.
Do obowiązków instruktora (zastępowego) należy:
– pilnowanie porządku i czystości na terenie obozu
– wydawanie zastępom i poszczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych terenów, namiotów itp.,
– sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków,
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Do obowiązków zastępu służbowego należy:
– pomoc w wydawaniu posiłków (jeśli jest taka potrzeba),
– dostarczanie opału do kuchni (jeśli jest taka potrzeba),
– porządkowanie i utrzymywanie w czystości na zmywaku, w okolicach magazynów i na stołówce,
– pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego (od przejęcia służby do oddania służby kolejnemu zastępowi),
– porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach użytkowanych przez cały obóz (np. łazienki, latryny).

REGULAMIN WARTOWNICZY
1. CEL
Bezpośrednim celem służby wartowniczej jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia wspólnego i osobistego osób przebywających na strzeżonym
terenie. Służba wartownicza może też mieć charakter honorowy. Z wychowawczego punktu widzenia pełnienie służby wartowniczej przyczynia
się do rozwoju takich cech, jak: odpowiedzialność, wytrwałość, odwaga, spostrzegawczość.
2. ORGANIZACJA

Liczebność: 1 patrol składający się z dwóch osób podczas warty nocnej i dziennej,

Obszar: obszarem podlegającym patrolowi jest podobóz zgrupowania,

Czas: czas pełnienia warty wyznacza się na 2 godziny.

Przełożonym Wartowników jest bezpośrednio Oboźny oraz Komenda Obozu.
3. PRAWA I OBOWIĄZKI WARTOWNIKA
Wartownik w związku z pełnioną funkcją ma prawo:

wydawać polecenia związane z pełnioną służbą wszystkim osobom znajdującym się na chronionym obszarze, z wyjątkiem bezpośredniego
przełożonego,

nie wykonywać poleceń jakichkolwiek osób poza bezpośrednim przełożonym i dowódcą warty,

oddalić się z chronionego obszaru w przypadku konieczności ratowania życia ludzkiego lub ochrony zdrowia.
Wartownik ma następujące obowiązki:

pilnie obserwować chroniony obszar,

w przypadku zagrożenia chronionego obszaru ogłosić alarm,

pełnić służbę aż do momentu przejęcia przez innego wartownika bądź zwolnienia z pełnienia służby przez bezpośredniego przełożonego,

poinformować bezpośredniego przełożonego o przybyciu osób nie upoważnionych a chcących wejść na obszar chroniony po uprzednim
zatrzymaniu ich słowami: “Stój – służba wartownicza!”,

wykonywać inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego, np. prowadzić książkę wyjść uczestników z obozu,

pełnić służbę w umundurowaniu organizacyjnym zgodnym z odpowiednimi regulaminami, a w porze nocnej strój określa dowódca warty.

REGULAMINRUSZANIA SIĘ PO ROGACH
REGULAMIN TRANSPORTU
1.

Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka

transportu zażyły odpowiednie lekarstwa. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu;
2. Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący
dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;
3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;
4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę
z kadry odpowiedzialną za przejazd;
5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;
6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;
7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

REGULAMIN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
I.

Wskazania zapobiegawcze
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Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy obozu.
Każdy harcerz powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru.
Każdy uczestnik, jeżeli zauważy pożar lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, powinien natychmiast zawiadomić o tym instruktora.
Na początku obozu należy zorganizować wystarczającą liczbę stanowisk z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice,
tłumnice, wiadra, bosaki, siekiery, beczka z wodą, skrzynia z piaskiem).
Komendant obozu zobowiązany jest do ustalenia sygnałów i sieci alarmowej, sposobu zawiadamiania Straży Pożarnej oraz drogi i sposobu
ewakuacji w wypadku zaistnienia pożaru. Powyższe należy podać do wiadomości wszystkich uczestników obozu.
W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu oraz
bezzwłocznie zawiadomić Straż Pożarną.
Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia.

II.
Ustalenia porządkowe
Na obozie zabrania się:

Rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych.

Chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach.

Zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.

Używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych.

Przenoszenia i przechowywania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących.

Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.

Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.

Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.

REGULAMIN KĄPIELI
Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką instruktora, ratownika wodnego.
Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę ratownika wodnego.
Kąpiel rozpoczyna się i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego kąpiel. Należy ustalić także sygnał alarmowy. Przed
wejściem do wody i wyjściem z niej opiekun grupy odlicza obecnych.
Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.
W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.
Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się.
Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.
Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku.
Każdy naruszający postanowienia regulaminu zostanie dyscyplinarnie wydalony z obozu.
W przypadku korzystania z kąpielisk ogólno dostępnych komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego
obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.
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