
ZASADY  UCZESTNICTWA W OBOZIE HUFCA  ZHP SZPROTAWA 
 
Niniejszy druk po wydrukowaniu,  przeczytaniu i podpisaniu nale y zwróci  do 
organizatora razem z wype nion   kart  kwalifikacyjn  wypoczynku uczestnika. 
Zadaniem obozu jest stworzenie jak najlepszych warunków wypoczynku, tak aby 
aktywnie i ciekawie odpocz  po trudach roku szkolnego, aby spotka  znajomych, 
przyjació  z lat poprzednich, aby zawrze  nowe znajomo ci, aby poprawi  swoj  
kondycj  i zdrowie, aby cieszy  si yciem aktywnie sp dzaj c czas na obozie. Dla   
obozowej kadry, a przede wszystkim dla instruktorów-wychowawców uczestnicy 
obozu  s  najwa niejsi – uczestnicy i ich bezpiecze stwo! Wszystko po to, aby z 
mi ymi wspomnieniami, w zdrowiu i bezpiecznie powróci  do rodzinnych domów. 
St d te  mi dzy innymi ni ej wymienione zasady uczestnictwa w obozie i tak:  
Organizacja obozu:  
Spo eczno  obozow  tworz  wszyscy uczestnicy oraz obozowa kadra. Uczestnicy podzieleni na 
 dru yny obozowe tworz   zast py (osobno dziewczyny, osobno ch opcy) zakwaterowani s  w 
namiotach 10 osobowych maksymalnie po 6 osób w jednym namiocie. Ka da dru yna mia a b dzie 
swojego instruktora-wychowawc , który na czas trwania obozu zast pi rodziców (opiekunów 
prawnych). Dru yna b dzie mia a swojego przedstawiciela w Radzie Obozu, która jest cia em 
doradczym i opiniotwórczym ycia obozowego. Dzie  obozowy podzielony jest na trzy bloki zaj : 
przedpo udniowy, popo udniowy i wieczorny. Uczestnictwo w zaj ciach jest obowi zkowe. 
Uczestnicy obozu s  samodzielni w zakresie utrzymania w porz dku i czysto ci w asnych rzeczy 
oraz miejsca zakwaterowania, w wyznaczonej kolejno ci pe ni  obozowe s by. Medyczn  opiek  
zapewnia uczestnikom obozowa piel gniarka-higienistka, która w razie potrzeby zleca wyjazdy na 
konsultacj  lekarsk . W przypadku choroby uczestnika obozu Instruktor-wychowawca niezw ocznie 
powiadamia rodziców (opiekunów prawnych). Podczas trwania obozu uczestnicy powinni 
zdeponowa  pieni dze u instruktora-wychowawcy, które b  wyp acane podczas wyj  do 
sklepów, podczas wycieczek itp. Organizatorzy nie ponosz  odpowiedzialno ci za sprz t 
elektroniczny, rzeczy warto ciowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu 
oraz w rodkach transportu. Sprz t elektroniczny, laptopy, wszelkiego rodzaju odtwarzacze, telefony 
komórkowe  uczestnicy zabieraj  na obóz wy cznie na w asn  odpowiedzialno . Chyba, e 
zdeponuj  ten sprz t u swojego wychowawcy i b  z niego korzysta  w uzgodnionych godzinach a 
po zako czeniu u ytkowania ka dorazowo ponownie sami zdeponuj  go u instruktora-wychowawcy.  
 
Wszyscy uczestnicy obozu maj  prawo do:  
Aktywnego wypoczynku - pe nego korzystania z propozycji programowej obozu. Korzystania ze 
wszystkich urz dze  rekreacyjno-sportowych znajduj cych si  na terenie obozu, ale wy cznie za 
wiedz  i zgod  instruktora-wychowawcy. Ca odobowej opieki kadry obozowej w tym ca odobowej 
opieki medycznej. Zg aszania kadrze obozu  swoich uwag o programie, organizacji zaj , 
obozowym menu. Wnoszenia w asnych propozycji do programu obozu. Uzyskania w ka dej sprawie 
pomocy ze strony kardy obozu. Poszanowania swoich pogl dów, przekona  i wyznania. 
Kontaktowania si  komendantem obozu, z rodzicami oraz innymi osobami. Przyjmowania go ci 
podczas pobytu na obozie w uzgodnionym miejscu  z wychowawc , instruktorem s bowym lub  z  
komendantem obozu.  

 Ka dy uczestnik ma obowi zek:  
Zapoznania si   z obowi zuj cymi regulaminami oraz ich przestrzegania, co potwierdza 

asnor cznym podpisem w dniu przyjazdu na obóz. Zg aszania swojemu wychowawcy lub 
piel gniarce jakiejkolwiek swojej niedyspozycji  lub niedyspozycji zdrowia innego uczestnika. 
Bezwzgl dnego podporz dkowania si  obowi zuj cym przepisom bezpiecze stwa na wodzie, 
podczas k pieli, zaj  sportowych, rekreacyjnych oraz w drówek pieszych. Przestrzegania 
harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania, gimnastyki oraz ciszy 
nocnej). Brania czynnego udzia u w zaj ciach, wyznaczonych s bach oraz yciu obozu. 
Wykonywania polece  kadry instruktorów-wychowawców, funkcyjnych oraz pozosta ej kadry. 
Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz kadry obozu. Dbania o urz dzenia i 
sprz t obozowy. Za ka  zawinion  przez uczestnika szkod  na urz dzeniach, sprz cie i sprz cie 
uczestników odpowiedzialno  finansow  ponosz  wy cznie rodzice / opiekunowie prawni /. 
Dbania o higien  osobist  oraz higien  pomieszcze  udost pnianych dla uczestników obozu. 
Niesienie wzajemnej pomocy, a w szczególno ci m odszym uczestnikom obozu. 
Uczestnikom obozu zabrania si :  
Samowolnego opuszczania terenu obozu, oddalania si  od grupy podczas zaj . Samowolnej 

pieli, k pieli bez nadzoru, k pieli poza wyznaczonym k pieliskiem. Samowolnego wyp ywania na 
jezioro jednostk  p ywaj . Szczegó owo kwestie k pieli reguluje Regulamin K pieli. Posiadania i 
palenia tytoniu, posiadania i spo ywania napojów alkoholowych, posiadania i za ywania rodków 
odurzaj cych i dopalaczy. Przyw aszczania cudzych rzeczy, kradzie y, niszczenia wszelkiego 
mienia. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów 
atwopalnych, ostrych (np. no y), materia ów pirotechnicznych i innych zagra aj cych 
bezpiecze stwu uczestników. Stosowania przemocy i agresji wobec innych  cz onków spo eczno ci 
obozowej. U ywania wulgarnego s ownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. 
Przebywania poza miejscem swojego zakwaterowania mi dzy godzin  22.00 a 6.00 rano. 
Wynoszenia naczy  ze sto ówki poza blok ywieniowy w tym  na teren zakwaterowania. 
Samowolnego i samodzielnego dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprz tu i urz dze  
bez nadzoru kadry. Wykonywania wszelkich innych czynno ci niezgodnych z przepisami BHP oraz 
przepisami przeciwpo arowymi. 
Nagrody i kary:    
Za wzorowe zachowanie, pomoc i czynny udzia  w organizacji obozowego ycia przewidywane s  
nast puj ce nagrody:  pochwa a instruktora-wychowawcy,    pochwa a komendanta obozu,  nagrody 
rzeczowe. Za nieprzestrzeganie  zasad  uczestnictwa w obozie Hufca Szprotawa ZHP przewiduje 
si  nast puj ce kary: obozowa fucha - s ba poza kolejno ci , prace kwatermistrzowskie na rzecz 
obozu. Nagana udzielona przez instruktora-wychowawc , nagana udzielona przez komendanta 
obozu z powiadomieniem rodziców / opiekunów, usuni cie z obozu i odwiezienie do domu na koszt 
rodziców / opiekunów prawnych oraz powiadomienie o zaistnia ym fakcie macierzystej szko y. O 
zastosowaniu kar i nagród decyduje  komendant obozu na wniosek instruktora-wychowawcy po 
zasi gni ciu opinii Rady Obozu. Kary s  stopniowane, ale za  drastyczne wykroczenia, 
wykroczenia  zagra aj ce yciu i zdrowiu  mog  skutkowa  natychmiastowym usuni ciem 
uczestnika z obozu na koszt rodziców – zwrot rodków za niewykorzystane wiadczenie w takim 
przypadku nie przys uguje. 
Zobowi zuj  si  do przestrzegania powy szych zasad.       Akceptujemy zasady uczestnictwa  
 
…………………………………………….                       ….......………………………………………         
( czytelny podpis uczestnika obozu)                            (czytelne podpisy rodziców/opiekunów) 

 


