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Warunki uczestnictwa 
 

Nazwa formy HALiZ  Obóz Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach Typ formy HALiZ  Obóz stały 
 

Dane organizatora 
Hufiec Szprotawa Związku Harcerstwa Polskiego  ul. Krasińskiego 23    

67-300 Szprotawa 

 

Adres formy HALiZ 

Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz. 

Obóz Hufca Szprotawa ZHP  

 66-213 Skąpe 

 

Czas trwania  N1   01-08 Lipca 2022    N2  08-15 Lipca 2022  

Data i godzina wyjazdu 
N1 -01 lipca godz. 10,00  

N2 -08 lipca godz. 09,30 

Miejsce wyjazdu Szprotawa - Parking przy markecie 

PEPCO ul. M. Konopnickiej 

 

Data i godzina powrotu 
N1 -08 lipca godz. 15.30 

N2 -15 lipca godz. 16.00  

Miejsce powrotu Szprotawa - Parking przy markecie 

PEPCO ul. M. Konopnickiej 

 

Kontakt do kierownika formy HALiZ    Hanna Lisiecka 508804746 szprotawa@zhp.pl 
 

Kontakt z kadrą podczas formy  Całodobowy kontakt telefoniczny do instruktora służbowego obozu 504288217 
 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem 

NNW 
PZU Dzierżoniów polisa Nr 1071762610 

 

 
Obóz organizowany jest przez Hufiec  Szprotawa ZHP  w ramach Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Świdnica w 

Niesulicach. Organizację obozu zgłosiliśmy do centralnej bazy wypoczynku oraz Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty nr 

zgłoszenia 8840/LUB/L-2022 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ 

Zakwaterowanie  w Bazie Obozowej Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach w ramach zgrupowania obozów  – Obóz 

Hufca Szprotawa ZHP położonej w lesie nad jeziorem Niesłysz, 2 km od Niesulic, 4 km od Ołoboku, 12 km od 

Świebodzina, 45 km od Zielonej Góry. Teren obozu określony widocznymi granicami, w nocy teren jest  oświetlony, 

dozorowany przez instruktora ochrony obozu. Nocleg odbywa się w namiotach dziesięcioosobowych, osobno 

dziewczęta, osobno chłopcy po 4-5 osób przy zachowaniu 3,5 m2 powierzchni noclegowej na jednego uczestnika. 

Wyposażenie namiotu: łóżko polowe typu „kanadyjka”, jednostronnie podgumowany  materac wojskowy, koc, regał 

namiotowy oraz ławka do siedzenia lub taborety. W namiotach uczestników i kadry  nie ma światła, dostęp do energii 

elektrycznej jest w namiocie programowym. Toalety (po 12 kabin), umywalnie (po 12 sztuk) i prysznice. (po 7 kabin)  

osobne dla dziewcząt osobno dla chłopców - budynek murowany z bieżącą, ciepłą i zimna woda. Istnieje możliwość 

wyprania i wysuszenia odzieży. Przy wejściu do budynków sanitarnych uczestnicy mają zapewniony dostęp do mydła, 

ciepłej wody, płynu dezynfekującego i suszarek do rąk. W umywalniach są umieszczone instrukcje mycia rąk. Kuchnia 

i stołówka urządzona w murowanym budynku. Opieka medyczna (lekarz, pielęgniarka) -polowe ambulatorium  w 

miejscu zgrupowania. W sytuacjach wyższej konieczności wzywamy pogotowie ratunkowe, które dociera do bazy w 

ciągu 15 minut.  Kąpiel i zajęcia na wodzie odbywają się pod nadzorem licencjonowanych ratowników WOPR, 

wydzielone kąpielisko na płytkie dla nieumiejących pływać  i głębokie dla umiejących pływać, plaża piaszczysta i 

trawiasta, duży pomost. Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz zgodnie z 

wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami. 

Koszt obozu, terminarz wpłat 

Całkowity koszt turnusu obozowego wynosi dla wszystkich uczestników 810 zł. Beneficjenci Zadania Publicznego 

zleconego przez Burmistrza Szprotawy w roku 2022   korzystają z dofinansowania w wysokości 345 zł. 

Potwierdzeniem  rezerwacji miejsca na obozie  jest  wpłata na rachunek bankowy Hufca Szprotawa ZHP zaliczki 
w wysokości 200 zł w ciągu siedmiu dni od otrzymania karty kwalifikacyjnej z załącznikami. Zaliczka dla 
beneficjentów zadania publicznego wynosi 200 zł do wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów.  
Rachunek bankowy  Santander Bank Polski S.A.1 Odział w Szprotawie     pod nazwą: Hufiec Szprotawa ZHP ; numer 

rachunku  do wpłat: 07 1090 2545 0000 0001 1351 5165 Tytułem w poleceniu przelewu prosimy wpisać:  

harcerze- HSZ/DSCZ/N1, imię i nazwisko dziecka. Osoby spoza organizacji HSZ/N-1, imię i nazwisko dziecka. 

Całość należności za obóz  pomniejszoną o zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do 16 czerwca 2022. Realizujemy 

płatność Bonem Turystycznym. Fakturę za obóz wystawia Księgowość Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej 
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Górze  na wniosek / patrz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej hufca / złożony przez wpłacającego 

należność za udział w obozie. 

W ramach wniesionej odpłatności zapewniamy: 

• bardzo dobre warunki socjalno-bytowe i sanitarne  

• wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 

• całodobowa opieka kadry opiekuńczej 

• opieka  ratownika na kąpielisku, 

• opieka medyczne  lekarza,  pielęgniarki 

• koszty przejazdu tam i z powrotem, 

• ubezpieczenie od NNW, 

• program pobytu zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym, dobrany do wieku i płci uczestników  

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

Proszę pamiętać , że uczestnicy jadą na obóz do lasu – nie zabierajcie więc „wypasionych ciuchów” i cennych rzeczy.  

DUŻY PLECAK/TORBA 

 śpiwór oraz prześcieradło (niekoniecznie białe ) i jasiek lub mała poduszka 

 ubranie do spania (dresy, koszulka, pidżama, itp.) 

 nieprzemakalna kurtka 

 ciepła kurtka lub inne okrycie na zajęcia w nocy 

 buty nieprzemakalne ( obuwie trekkingowe, kalosze, pionierki, glany, desanty, itp.) 

 obuwie sportowe – adidasy bądź trampki 

 obuwie letnie (Klapki bądź sandały) 

 ciepła bluza, sweter lub polar 

 długie spodnie (2 pary) 

 koszulki z krótkim rękawem (6 szt.) 

 krótkie spodenki/ spódnice  

 dres bądź inne ubranie sportowe 

 bielizna (tyle aby wystarczyło), skarpetki (tak aby wystarczyło +1 parę) 

 torba lub worek na brudną bieliznę i odzież 

 strój kąpielowy, klapki pod prysznic 

 czapka z daszkiem  

 ręcznik mały, duży, plażowy  

 mundur – ładnie, schludnie poskładany  

 szczotka i pasta do mycia zębów, Mydło, Szampon, Krem z filtrem p/słonecznym,  

 coś przeciw i po ukąszeniu na owady (kleszcze i komary) 

 środki ochrony osobistej (osłony nosa i ust w odpowiedniej liczbie), 

 środki do dezynfekcji rąk np. żele, chusteczki antybakteryjne 

 butelka wielorazowego użytku na wodę do picia ( najlepsza taka z filtrem ) 
MAŁY PLECAK NA DROGĘ 

 legitymacja szkolna 

 długopis, zeszyt 

 butelkę WODY lub ewentualnie jakiegoś napoju niegazowanego 

 przyjmowane leki (jeżeli dotyczy) 

 latarka oraz zapasowe baterie  

 przybory do szycia 

 śpiewnik 
„Gubienie” rzeczy na obozie jest częstym zjawiskiem. Po kilku dniach rzeczy te znajdują się w plecaku lub innym miej-

scu. Mokre ubrania, ręczniki trafiają do obozowej suszarni. Zdarza się, że do rzeczy tam pozostawionych nikt z uczest-

ników nie przyznaje się, bo dzieci nie brały udziału w pakowaniu bagażu przed obozem i zwyczajnie nie znają swoich 

„ciuchów”. Zdarza się, że uczestnicy zgłaszają rodzicom kradzież swoich rzeczy. Proszę dzieci uczulić na takie sytuacje. 

Fakt ten muszą zgłaszać przede wszystkim wychowawcy, natychmiast gdy odkryją brak danej rzeczy. Wśród kadry 

zgrupowania mamy funkcjonariusza policji, który błyskawicznie zareaguje. Na naszych obozach kradzieże praktycznie 

się nie zdarzają, a zaginięcie jakiejś rzeczy jest zwykle łatwym wytłumaczeniem dla bałaganiarstwa i zapominalstwa. 

Dotyczy to również telefonów pozostawionych np.: na pomoście lub w łazienkach.  Prosimy pamiętać, że bagaż z 

autokaru na teren obozu dzieci będą musiały przenieść samodzielnie. Kadra z przyjemnością pomoże, ale lepiej spa-

kować torbę/plecak z umiarem. Ważne jest, żeby uczestnik brał udział w pakowaniu się. Musi wiedzieć co jest w którym 

miejscu spakowane oraz umiał rozpoznać swoje rzeczy. W przypadku maluchów sugerujemy podpisanie rzeczy na 

metkach.  
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Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygoto-

wania 

Organizacja żywienia jest dostosowana do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych W celu 

zabezpieczenia maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego zaopatrzenie w produkty do przygoto-

wywania posiłków będzie zorganizowane na zasadzie wydzielenia strefy czystej i brudnej. W stre-

fie czystej przebywać będą  jedynie  kadra i  uczestnicy. Osoby z zewnątrz dostarczające towary 

będą miały dostęp jedynie do strefy brudnej. Osoby odbierające towary dostarczane do strefy 

brudnej będą restrykcyjnie stosować właściwe zasady higieny przy przygotowywaniu żywności 

oraz przestrzegać zasad mycia rąk, higieny układu oddechowego, unikać dotykania okolic oczu i 

ust. Posiłki przygotowywane będą  przez personel kuchenny w murowanym budynku obozowej 

kuchni wydawane  w murowanej stołówce. wyposażonej w stoły, ławy, talerze, sztućce, kubki, 

dzbanki i wazy. Kuchnia i stołówka pracować będą wyłącznie na potrzeby uczestników i kadry 

formy zgrupowania obozów. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte z dodatkiem detergentu 

w temperaturze min. 60°C w zmywarce. Na stołówce będą wyznaczone miejsca dla zastę-

pów/drużyn. Spożywanie posiłków będzie rozdzielone na tury, w systemie wymieniających się 

zmian. Często dotykane powierzchnie, w tym powierzchnie wspólne będą regularnie czyszczone 

za pomocą zwykłego detergentu po każdej turze. Dania będą wydawane uczestnikom przez wy-

łącznie przez obsługę. Dyżurni roznoszący naczynia nosić będą maseczki i rękawiczki.  Osoby 

pracujące w kuchni mają zalecenie częstego mycia i dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach ku-

chennych umieszczone są instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  

Rodzaj posiłków 

Posiłki będą urozmaicone. W jadłospisie znajdą się ciepłe dania, różne rodzaje mięs, ryby, wa-

rzywa i owoce. Obiady codziennie dwudaniowe. Na śniadania, kolacje: różne rodzaje pieczywa, 

kilka rodzajów wędlin, warzywa, a także  sałatki, pasty, zupy mleczne, mleko, kakao, twarogi, 

jogurty. Nie realizujemy menu dla wegetarian, wegan, osób na szczególnej diecie, w tym bez-

glutenowej. 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

W uzasadnionych przypadkach nieobecności uczestnika na turnusie np.: choroba, rodzic/ opiekun może starać się o 
zwrot wniesionej wpłaty, z której organizator potrąca faktycznie poniesione koszty związane  
z pobytem dziecka na obozie: 
- przy rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem obozu – bez potrąceń, 
- 29 dni – 7 dni – 20 % ogólnej ceny obozu, 
- poniżej 7 dni – 70 % ogólnej ceny obozu, 
- przy rezygnacji w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania obozu, rodzic może starać się o zwrot wyłącznie kwoty 
wynikającej z niewykorzystanych stawek żywieniowych.. 
Zwrotu niewykorzystanych środków dokonuje się wyłącznie, na pisemnie złożony wniosek  osobie / instytucji /  
która dokonała wpłaty,  w  terminie nie później jak  do dnia  30  września   danego roku. Do pisemnego  wniosku 
o zwrot należy dołączyć oryginał wystawionej przez Hufiec Szprotawa ZHP  faktury VAT.  

 Sytuacje nadzwyczajne  

1. ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania 

danej osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych w 

sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do 

przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy 

społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek 

organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć 

poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.  

3. O ile więc okoliczność rozumiana jako siła wyższa wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrud-

niać (lub uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, 

istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku: 

a. O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organi-

zowany przez ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w 
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celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla 

uczestnika; 

b. O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP 

dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.  

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia 

odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczest-

nik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez 

niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez ZHP na poczet 

wypoczynku organizowanego dla uczestnika.  

5. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łą-

czącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała 

dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana na poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a 

także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika kwotę wyższą, 

niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo 

wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem 

uczestnika jest uzupełnienie tych wpłat.  

6. Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia sto-

sunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.  

7. W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to 

także wówczas stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.  

Dodatkowe informacje 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku i załącznik do tej karty to dla nas najważniejszy dokument na obozie. 

Kartę otrzymujecie Państwo  po zapisaniu dziecka na konkretny  turnus. Prosimy o rzetelne  jej wypełnienie, podpi-

sanie (rodzice lub opiekunowie) we wszystkich wskazanych miejscach i jak najszybsze odesłanie lub przyniesienie do 

nas, nie później jak dwa tygodnie od otrzymania karty. Należy napisać  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, 

uczuleniach i ewentualnych lekach, które dziecko przyjmuje stale. Staramy się być otwarci na różne nadzwyczajne 

sytuacje, ale musimy być o nich wcześniej poinformowani, żebyśmy mogli odpowiednio przygotować się i zareago-

wać. Jest też miejsce na wpisanie  informacji o specjalnych potrzebach dziecka, jego zainteresowaniach. Należy 

wpisać wszystko, co pomoże wychowawcy w pracy z Państwa dzieckiem na obozie. Prosimy o zaznaczenie  wymaga-

nych zgód i upoważnień oraz złożenie czytelnych podpisów. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania 

tylko tych uczestników, dla których będzie w stanie zapewnić należytą opiekę.  

Leki – jeśli dziecko stale przyjmuje leki informację tę należy wpisać w karcie. Leki będą wydawane przez wycho-

wawcę lub pielęgniarkę. Samodzielnie uczestnicy się nie leczą!!! 

 

Podczas trwania obozu Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach  niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu 

Obozu Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach  wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. (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 w obecności przedstawiciela organizatora formy HALiZ.) 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami 

uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane 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 uczestnika. 
 

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 wy-

poczynek”, choć oczywiście obowiązki instruktorów, wychowawców wypoczynku oraz personelu gospodarczego są 

większe. Uczestnicy obozu-harcerze są zobowiązani uczestniczyć w rozładunku sprzętu na miejscu obozowania, w 

załadunku sprzętu pod koniec trwania obozu. Uczestnicy obozu – harcerze – sami rozstawiają lub przestawiają  dla 

siebie namioty (typu duża 10), budują urządzenia namiotowe, uczestniczą w budowie wspólnie wykorzystywanych 

urządzeń obozowych (świetlice, elementy wystroju obozu itp.) 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 zapo-

znają się z zasadami bezpiecznej pracy, niemniej możliwe są urazy związane z korzystaniem z narzędzi i wykonywa-

niem wymienionych prac. Wszystkie powyższe działania są elementami harcerskiego procesu wychowania. 
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TELEFONY! Kochani rodzice, skoro powierzyliście nam swoje pociechy to musicie nam zaufać. Wasze częste telefony 

do dzieci utrudniają realizację programu, a wieczorna rozmowa z dzieckiem powoduje jego rozbicie emocjonalne 

przed nastaniem ciszy nocnej. Zdecydowanie odradzamy umowę Państwa z dzieckiem „jak będzie źle, to po ciebie 

przyjadę”, bo  jest to gwarancja, że dziecko nastawia się na to, że będzie źle. Chcielibyśmy, żeby czas spędzony na 

łonie natury, w Niesulicach był wolny od urządzeń elektronicznych, telefonów, smartfonów i komputerów – dla dobra 

Waszych dzieci. Uczestnik może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych 

przez wychowawcę. Uczestnik, który nie będzie stosował się do obowiązujących zasad będzie musiał oddać swój 

telefon do depozytu do wychowawcy lub kierownika obozu (w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestni-

kowi obozu raz dziennie, wyłącznie do celów kontaktowych). Godziny wyznaczone do kontaktu z dziećmi to 14.30-

15.30.  Sposób użytkowania telefonów komórkowych zależeć będzie  od rozwiązań przyjętych w konkretnej drużynie 

ale zasadniczo telefonów nie należy używać w czasie trwania zajęć programowych. Czas na rozmowy telefoniczne 

to czas tzw. ciszy poobiedniej. Ze względów wychowawczych niekorzystne jest, gdy dziecko z każdym najdrobniej-

szym kłopotem telefonuje do rodziców. Harcerstwo kształtuje samodzielność, która między innymi ma się przejawiać 

w rozwiązywaniu swoich problemów bez ciągłego wsparcia z zewnątrz. Na turnusie jedna doba będzie dobą bez 

telefony – wszyscy uczestnicy i obozowa kadra wyłączą swoje telefony, oddadzą do depozytu. Uprzedzimy  Pań-

stwa o tym fakcie wcześniej. 

 

Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je pielęgniarce lub instruktorowi w podpisanym 

opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania. 

 

Informujemy, że podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom postaramy się zapewnić możliwość uczestni-

czenia w praktykach religijnych kościoła rzymskokatolickiego. 
 

• Zasady dotyczące wizyt rodziców - w związku z ograniczaniem kontaktu z osobami z zewnątrz w celu minimali-

zacji ryzyka, odebranie dziecka z formy wypoczynku jest bez powrotu.  

 
• Dodatkowe oświadczenia - w celu zakwalifikowania dziecka do udziału w formie wypoczynku, rodzice / opieku-

nowie są zobowiązani wypełnić / podpisać dodatkowe oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, zgodę na pomiar 

temperatury oraz o świadomości ryzyka związanego z pandemią. 

 

• Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego - do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w 

przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności) 

 

• Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okre-

sie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  

 

• Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczone do przewozu uczestników. 

 

• Osoby przywożące i odbierające dzieci bezpośrednio na i z miejsca wypoczynku nie mogą wchodzić na teren 

wypoczynku.  

 
• Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic / prawny 

opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w 

karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przy-

padku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.  

 
• Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku z indywidualne osłony nosa i 

ust do użycia podczas wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 

 
• Miejsce zbiórki i powrotu na i z wypoczynku podzielone jest na strefy - osobno dla osób odprowadzających i dla 

uczestników wypoczynku 
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• Podczas każdego z turnusów kierownictwo ośrodka przeprowadzi próbny alarm w celu przygotowania uczestni-
ków i kadry do ewentualnej sytuacji zagrożenia życia oraz nauczenia się odpowiedniego zachowania w razie 
faktycznego wystąpienia takiego przypadku.  
 

• Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka (podopiecznego) mają obowiązek  odebrać dziecko (podopiecz-
nego) w dniu zakończenia  placówki wypoczynku, w miejscu i o planowanej godzinie wcześniej podanej 
przez organizatora, miejsce i terminy podane są w Informatorze obozowym i warunkach uczestnictwa. Od-
powiedzialność organizatora za powierzone dziecko (podopiecznego) rozpoczyna się z chwilą wejścia 
dziecka do autokaru /wyjazd/ oraz z chwilą  wyjścia dziecka  z autokaru  w miejscu w, którym  powinni  na 
dziecko (podopiecznego) oczekiwać rodzice lub jego prawni opiekunowie. /powrót/.  

 

• Wychowawcy prowadzić będą tzw. „bank”, w którym uczestnicy będą mogli przechowywać pieniądze, jakie do-
staną na obóz. Na życzenia dziecka pieniądze będą wypłacane. Dlatego też polecamy dać rozmienione nominały 
(5 zł, 10 zł) w podpisanym woreczku strunowym. Kwota absolutnie wystarczająca to 50-100 zł. Uczestnicy mają 
wszystko opłacone i te pieniądze zostaną wydane w 99 % „zdrową żywność” tj. lody, colę i chipsy. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, utracony lub zniszczony sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe 
oraz rzeczy pozostawione przez uczestników na obozie, a niezdeponowanych w „banku”. 
 

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ 

UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKUJĄ W CZASIE TURNUSU PONIŻSZE ZASADY  ORAZ REGULAMINY OB-

OZOWE: 

• Zasady uczestnictwa w obozie Hufca Szprotawa ZHP 

• Wewnętrzny regulamin uczestnika obozu  

• Regulamin zastępu służbowego  

• Regulamin służby wartowniczej  

• Zasady pobytu w ośrodku obozowym Hufca Świdnica ZHP  

• Regulamin kąpieliska i kąpieli  

• Regulamin korzystania z kajaków  

• Regulamin korzystania z boiska  

• Regulamin ekologiczny  

• Regulamin stanowiska łuczniczego  

• Zasady poruszania się po drodze w czasie marszu  

• Zasady ochrony przeciwpożarowej  
 
ZASADY UCZESTNICTWA W OBOZIE HUFCA ZHP SZPROTAWA  
 
Zadaniem obozu jest stworzenie jak najlepszych warunków wypoczynku, tak aby aktywnie i ciekawie odpocząć po 
trudach roku szkolnego, aby spotkać znajomych, przyjaciół z lat poprzednich, aby zawrzeć nowe znajomości, aby 
poprawić swoją kondycję i zdrowie, aby cieszyć się życiem aktywnie spędzając czas na obozie. Dla obozowej kadry, 
a przede wszystkim dla Instruktorów-wychowawców uczestnicy obozu są najważniejsi – uczestnicy i ich bezpieczeń-
stwo! Wszystko po to, aby z miłymi wspomnieniami, w zdrowiu i bezpiecznie powrócić do rodzinnych domów. Stąd 
też między innymi niżej wymienione zasady uczestnictwa w obozie i tak:  

Organizacja obozu:  
Społeczność obozową tworzą wszyscy uczestnicy oraz obozowa kadra. Uczestnicy podzieleni na drużyny obozowe 
tworzą zastępy (osobno dziewczyny, osobno chłopcy) zakwaterowani są w namiotach 10 osobowych maksymalnie 
po 5 osób w jednym namiocie. Każda drużyna miała będzie swojego instruktora-wychowawcę, który na czas 
trwania obozu zastąpi rodziców (opiekunów prawnych). Drużyna będzie miała swojego przedstawiciela w Radzie 
Obozu, która jest ciałem doradczym i opiniotwórczym życia obozowego. Dzień obozowy podzielony jest na trzy 
bloki zajęć: przedpołudniowy, popołudniowy i wieczorny. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Uczestnicy 
obozu są samodzielni w zakresie utrzymania w porządku i czystości własnych rzeczy oraz miejsca zakwaterowania, 
w wyznaczonej kolejności pełnią obozowe służby. Medyczną opiekę zapewnia uczestnikom pielęgniarka oraz lekarz 
zgrupowania obozów, którzy w razie potrzeby zlecają wyjazdy na konsultację lekarską do specjalisty. W przypadku 
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choroby uczestnika obozu Instruktor-wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych). 
Podczas trwania obozu uczestnicy mogą zdeponować pieniądze u instruktora-wychowawcy, które będą wypłacane 
podczas wyjść do sklepiku. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu. Sprzęt 
elektroniczny, laptopy, wszelkiego rodzaju odtwarzacze, telefony komórkowe uczestnicy zabierają na obóz 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Chyba, że zdeponują ten sprzęt u swojego wychowawcy i będą z niego 
korzystać w uzgodnionych godzinach. Z telefonów uczestnicy mogą korzystać w wyznaczonych godzinach, będzie 
obozowa „Doba bez telefonu”.  

Wszyscy uczestnicy obozu mają prawo do:  
Aktywnego wypoczynku - pełnego korzystania z propozycji programowej obozu. Korzystania ze 
wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie obozu, ale wyłącznie za wiedzą i 

zgodą instruktora-wychowawcy. Całodobowej opieki obozowej kadry. Zgłaszania kadrze obozu swoich uwag o pro-
gramie, organizacji zajęć, obozowym menu. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu. Uzyskania w każdej 
sprawie pomocy ze strony kardy obozu. Poszanowania swoich poglądów i przekonań. Kontaktowania się komendan-
tem obozu, z rodzicami oraz innymi osobami. Wybierać i być wybieranym do Rady Obozu.  

Każdy uczestnik ma obowiązek:  
Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami oraz ich przestrzegania, co potwierdza własnoręcznym 
podpisem w dniu przyjazdu na obóz. Zgłaszania swojemu wychowawcy lub pielęgniarce jakiejkolwiek swojej niedy-
spozycji lub niedyspozycji zdrowia innego uczestnika. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepi-
som bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych. Prze-
strzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania, gimnastyki oraz ciszy noc-
nej). Brania czynnego udziału w zajęciach, wyznaczonych  
służbach oraz życiu obozu. Wykonywania poleceń kadry instruktorów-wychowawców, funkcyjnych oraz pozostałej 
kadry. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz kadry obozu. Dbania o urządzenia i sprzęt 
obozowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę na urządzeniach, sprzęcie i sprzęcie uczestników odpowie-
dzialność finansową ponoszą wyłącznie rodzice / opiekunowie prawni /. Dbania o higienę osobistą i estetykę ubioru 
oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. Niesienie wzajemnej pomocy, a w szczególności 
młodszym uczestnikom obozu.  
Ponadto każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz instrukcji higieniczno-sanitarnej dla stacjonarnych obozów pod namiotami, a w szczególności:  

• zachowania dystansu społecznego ( co najmniej 2 m) oraz przestrzegania zasad higieny  

• zgłaszania kadrze obozu wszelkich niedyspozycji i niepokojących objawów zdrowotnych ( złe samopoczucie, 
bóle głowy, nudności, trudności w oddychaniu)  

• posiadać indywidualne osłony nosa i ust (maseczki) do użycia podczas pobytu na obozie.  

• nosić maseczki na polecenie wychowawcy.  

• zużyte maseczki, chusteczki do dezynfekcji wrzuć do pojemników z odpadami zmieszanymi.  

• przebywania tylko w jednym (swoim) namiocie, przebywanie w innych namiotach uczestników jest zabronione.  

• dostosować się do przyjętego reżimu sanitarnego/zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

• regularnego i dokładnego mycia rak wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.  

• poddawania się codziennemu pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym 

• niekontaktowania się z uczestnikami innych podobozów, personelem obsługi oraz z osobami z zewnątrz ( rów-
nież z rodzicami czy rodziną)  

• korzystania z własnego sprzętu np. kubek, niezbędnik, grzebień, przybory do mycia itp.  

• indywidualnego korzystania ze sprzętu otrzymanego od drużynowego  

• spożywać tylko napoje i posiłki wydawane przez kadrę i personel obozu  

Uczestnikom obozu zabrania się:  
• Samowolnego opuszczania terenu obozu, oddalania się od grupy podczas zajęć.  

• Samowolnej kąpieli, kąpieli bez nadzoru, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem. Samowolnego wypływania na 
jezioro jednostką pływającą.  

• Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.  

• Posiadania i palenia tytoniu (w szczególności papierosów), posiadania i spożywania napojów alkoholowych, po-
siadania i zażywania środków odurzających i dopalaczy.  

• Przywłaszczania cudzych rzeczy, kradzieży, niszczenia wszelkiego mienia.  

• Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), 
materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu uczestników.  

• Stosowania przemocy i agresji wobec innych członków społeczności obozowej.  

• Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.  

• Przebywania poza miejscem swojego zakwaterowania między godziną 22.00 a 6.00 rano.  

• Wynoszenia naczyń ze stołówki poza blok żywieniowy w tym na teren zakwaterowania.  
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• Samowolnego i samodzielnego dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru ka-
dry.  

• Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.  

Nagrody i kary:  
• Za wzorowe zachowanie, pomoc i czynny udział w organizacji obozowego życia przewidywane są następujące 

nagrody: pochwała instruktora-wychowawcy, pochwała komendanta obozu, nagrody rzeczowe.  

• Za nieprzestrzeganie zasad uczestnictwa w obozie Hufca Szprotawa ZHP przewiduje się następujące kary: obo-
zowa fucha - służba poza kolejnością, prace kwatermistrzowskie na rzecz obozu.  

• Nagana udzielona przez instruktora-wychowawcę, nagana udzielona przez komendanta obozu z powiadomieniem 
rodziców / opiekunów, usunięcie z obozu i odwiezienie do domu na koszt rodziców / opiekunów prawnych oraz 
powiadomienie o zaistniałym fakcie macierzystej szkoły.  

• O zastosowaniu kar i nagród decyduje komendant obozu na wniosek instruktora-wychowawcy po zasięgnięciu 
opinii Rady Obozu.  

• Kary są stopniowane, ale za drastyczne wykroczenia, wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu mogą skutkować 
natychmiastowym usunięciem uczestnika z obozu na koszt rodziców – zwrot środków za niewykorzystane świad-
czenie w takim przypadku nie przysługuje. 

 
 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU HUFCA SZPROTAWA ZHP 
 

NINIEJSZY REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW OBOZU, DO JEGO ZNAJOMOŚCI 
ORAZ PRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZUJĄ CIEBIE KOMENDANT OBOZU, DRUŻYNOWI, RADA OBOZU ORAZ TWOI RODZICE 
LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE. PRZESTRZEGANIE NIŻEJ PODANYCH REGULAMINÓW ORAZ ZASAD UCZYNI TWÓJ POBYT NA 
OBOZIE BEZPIECZNYM. 
  
1.Bezpośrednim Twoim przełożonym jest Twój instruktor- wychowawca, na czas obozu zastępuje on Twoich rodzi-
ców, należy mu się szacunek i posłuszeństwo. Musisz wykonywać jego polecenia. Aby nie kusić losu zdeponuj u wy-
chowawcy swoje pieniądze, które będzie Ci wypłacał na każde Twoje żądanie. W ważnej dla Ciebie, nawet naj-
drobniejszej sprawie, możesz zwrócić się bezpośrednio do komendanta obozu.  
2..Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie opuszczać terenu obozu, chodzić nad jezioro, na kąpielisko czy też 
samodzielnie zapuszczać się do lasu. Podczas wyjść poza teren obozu chodzimy „trzymając się grupy”. Tak jest 
bezpieczniej, a o to przecież chodzi.  
 

TWOJE OBOWIĄZKI:  
1. Solidnie pełnić wyznaczone służby.  

2. Dbać o dobre imię swoje, swojego zastępu oraz swojej drużyny.  

3. Być aktywnym w zajęciach programowych.  

4. Być koleżeńskim w stosunku do wszystkich obozowiczów.  

5. Szanować mienie swoje, kolegów i obozowe.  

6. Wysłać wiadomość z obozu do domu przynajmniej dwukrotnie.  

7. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia obozowego.  

8. Znać i stosować się do wszystkich regulaminów i zasad obowiązujących na naszym obozie.  

9. Wykonywać polecenia przełożonych.  
 

TWOJE PRAWA:  
1. Zgłaszania do wychowawców, rady i komendy obozu propozycji programowych, uwag o obozie, jego funkcjono-
waniu, rodzaju przygotowywanych posiłków,  

2. Korzystania z wszystkich urządzeń obozowych..  

3. Całodobowej opieki instruktorów i wszystkich służb obozowych..  

4. Otrzymania wszystkich świadczeń przewidzianych programem obozu.  

5. Możliwości zdobycia plakietek, sprawności nagród, pochwał itp.  

6. Wybierać i być wybieranym do obozowych komisji i Rady Obozu  
 

NAGRODY  
Przewiduje się niżej wymienione nagrody:  
• pochwała drużynowego  

• pochwała komendanta obozu  

• list pochwalny do rodziców, opiekunów, szkoły  

• nagrody rzeczowe  
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KARY  
Przewiduje się niżej wymienione kary:  
• rozmowa ostrzegawcza z drużynowym  

• nagana w rozkazie obozowym  

• „list pochwalny” do rodziców, opiekunów, szkoły 
• dyscyplinarne usunięcie z obozu  

KADRA OBOZOWA JEST GŁĘBOKO PRZEKONANA, ŻE NIGDY NIE DOJDZIE DO SYTUACJI ,W KTÓREJ TRZEBA BĘDZIE 
CIEBIE UKARAĆ. Kary są stopniowane, jednak w przypadku wykroczeń zagrażających zdrowiu bezpieczeństwu i życiu 
(np. samowolna kąpiel) komenda obozu może od razu zastosować dyscyplinarne usunięcie Ciebie z obozu.  

 
ZWRACAMY UWAGĘ NA OKREŚLONE NIEBEZPIECZEŃSTWA ORAZ SYTUACJE Z JAKIMI MOŻESZ 
SIĘ SPOTKAĆ PODCZAS TRWANIA OBOZU.  
1. Nie zawieraj znajomości z osobami obcymi. Nie oddalaj się z nimi pod żadnym pozorem od grupy, z terenu obozu. 
Bywają źli ludzie, którzy proponują podwiezienie samochodem, słodycze, owoce, lody itp. potem wykorzystując 
Twoją łatwowierność mogą zrobić Ci krzywdę. Jeżeli jakaś nieznajoma osoba zaczepiała Ciebie, proponując łakocie, 
odprowadzenie na obóz itp. zgłoś koniecznie ten fakt wychowawcy.  

2. Staraj się wszędzie poruszać minimum po dwoje. Wychodząc np. do bloku sanitarnego, sklepiku.  

3. Poza teren obozu nie chodź nigdy samemu, bez powiadomienia i zgody instruktora-wychowawcy.  

4. Nie wchodź na drzewa, nie rzucaj kamieniami, szyszkami itp. Nie baw się nożem, finką itp. Łatwo o wypadek.  

5. Zwierzęta leśne, jakie możesz spotkać z natury są płochliwe. Jeżeli napotkasz zwierzę, które pozwoli podejść 
blisko siebie to istnieje podejrzenie, że zwierzę to jest chore na bardzo groźną chorobę- wściekliznę. Nie wolno do 
tych zwierząt podchodzić ,dotykać ich czy też głaskać. Kontakt z takim zwierzęciem może być niebezpiecznym dla 
Twojego życia! Jeżeli trafisz na martwe zwierzę leśne nie dotykaj go, powiadom o tym fakcie wychowawcę lub kogoś 
z obozowej kadry. 

6. Nie biegaj po terenie obozowym, szczególnie gdy się ściemnia i w nocy. Są przecież korzenie, pnie drzew, linki od 
namiotów, śledzie-można się uderzyć lub zranić.  

7. Nie rób nikomu „głupich kawałów”, kończą się one zwykle zrobieniem komuś krzywdy lub przykrości.  

8. Gdy obca, nie związana z obozem osoba, będzie wypytywała Ciebie o pewne szczegóły na temat obozu np. ile jest 
osób kadry, gdzie mieszkają itp. nie udzielaj tych informacji. Jest duże prawdopodobieństwo urządzenia złośliwego 
kawału kradzieży czy też napadu na obóz. O fakcie spotkania takich osób należy niezwłocznie powiadomić swojego 
opiekuna.  

9. Mogą zdarzyć się na obozie kradzieże.(Oby nie miały miejsca!) O fakcie kradzieży powiadomimy policję. Jeżeli 
złodziejem okaże się uczestnik obozu zostanie z niego wydalony, poniesie konsekwencje wynikające z przepisów 
prawa.  

10. Ze sprzętu wodnego możesz korzystać tylko za zgodą ratownika, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia swojego 
wychowawcy.  

11. W przypadku zranienia, złego samopoczucia należy zgłaszać się do drużynowego lub obozowej służby zdrowia. 
Nie wolno samodzielnie wchodzić do ambulatorium czy też do obozowych izolatek. Nie wolno się samemu leczyć.  

12. Każdy uczestnik dba o higienę osobistą. Tu, w warunkach obozowych też można i trzeba o to zadbać. Myjemy się 
jednak tylko w miejscach do tego przeznaczonych.  

13. Ekologia to nie tylko oczyszczalnie ścieków. To także Twoja dbałość o swoje zdrowie, czysty obóz czy też ota-
czającą przyrodę, tą najbliżej Ciebie.  

14. Tak ogólnie to... bardzo polecamy myślenie o tym co i jak robisz pomimo tego, że to wakacje...  
 

Komenda obozu, obozowa kadra życzą Tobie przyjemnego pobytu na obozie. 

Pamiętaj, że przestrzeganie tego regulaminu znacznie ułatwi spełnienie się 

tych życzeń 
 

REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO  
 
Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor służbowy. Do obowiązków instruk-
tora służbowego należy:  
• pilnowanie porządku i czystości na terenie obozu-wydawanie poleceń w sprawie porządkowania zajmowanego te-
renu, namiotów itp.  
• sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków  

• sporządzenie listy wart i wywieszenie jej na tablicy rozkazów  

• wyznaczenie łącznika do służby  
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• prowadzenie apelu  

• stałe noszenie przy sobie, przez cały czas trwania służby telefonu służbowego, sprawdzanie stanu naładowania 
baterii  

• nadzór nad przygotowaniem opału na ognisko w OKN / Obozowy Kominek Nienamiotowy/  

• przygotowanie sprzętu gaśniczego / wiadro z wodą, szpadel/  

• nadzór nad paleniem ognia w OKN  

• nadzór nad dogaszeniem ognia w OKN  

• inne zadania zlecone przez przełożonych  

 
OBOWIĄZKI ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO.  
• pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego.  

• pomoc w porządkowaniu i utrzymaniu należytego stanu sanitarnego obozu.  

• prace pomocnicze, wg poleceń instruktora służbowego przy wydawaniu posiłków.  

• pełnienie służby wartowniczej.  

• prowadzenie rejestru wyjść i powrotów drużyn obozowych.  
 

 
REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ  
Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim mieszkańcom obozu spokój oraz bezpieczeństwo. Pełnią ją członkowie 
drużyny służbowej. Dwuosobowe warty na bramach i dwuosobowe warty nocne, ze zmianami co 2 godziny, czuwają 
przez cały czas trwania służby drużyny.  
Wartownikom nie wolno zejść z posterunku do momentu przybycia zmiany nowej warty.  

 
OBOWIĄZKI WARTOWNIKÓW:  
1. Stała i czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodów po terenie wskazanym przez in-
struktora służbowego i nocą przez instruktora ochrony.  

2. Wezwanie do zatrzymania się i skierowania do instruktora służbowego lub instruktora ochrony, osób nie 
będących członkami obozu . W przypadku nie dostosowania się takich osób do poleceń warty - należy 
niezwłocznie powiadomić o tym przełożonych. Nie szarp się z takimi ludźmi, nie zastępuj im drogi - kadra 
rozwiąże ten problem samodzielnie w zależności od zaistniałej sytuacji. Bez zgody instruktora  
służbowego lub komendanta obozu nie wolno nikogo, pod żadnym pozorem, wpuścić na teren obozu!!!  

3. Niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego w 
pobliżu obozu lub na terenie obozu, gdy zachodzi konieczność zaalarmowania całego obozu /pożar, kradzież itp./  
 

 
ZASADY POBYTU W HARCERSKIM OŚRODKU OBOZOWYM HUFCA ZHP ŚWIDNICA im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w NIESULICACH 
  
1. Właścicielem Harcerskiego Ośrodka Obozowego w Niesulicach jest Komenda Hufca ZHP w Świdnicy im. Szarych 
Szeregów.  
2. Ośrodek jest obiektem sezonowym i czynny jest w czasie trwania wakacji. W pozostałym okresie pobyty na terenie 
ośrodka wymagają zgody Komendanta Hufca. Podczas takich pobytów obowiązuje odrębny regulamin.  
3. W czasie Harcerskiej Akcji Letniej odbywają się turnusy zgrupowań obozów, a każdym z nich kieruje komendant 
zgrupowania będący jednocześnie kierownikiem ośrodka. Pozostałą kadrę zgrupowania stanowią m.in.: programo-
wiec, kwatermistrz, magazynierka, kierowca, pielęgniarka, ratownicy, funkcjonariusz policji, kucharki.  
4. Obozy z innych hufców organizują swój wypoczynek w ośrodku na podstawie wcześniej zawartych porozumień.  
5. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje na terenie ośrodka cisza nocna. Wszystkie przedsięwzięcia programowe orga-
nizowane w czasie ciszy nocnej muszą być zgłoszone kierownikowi ośrodka i nie powinny zakłócać spokoju pozostałym 
uczestnikom.  
6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia otwartego ognia (za wyjątkiem miejsca do tego prze-
znaczonego i po uzyskaniu zgody kierownika ośrodka), zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.  
7. Podobozy wychodzące poza teren ośrodka obowiązane są wpisać się do zeszytu wyjść, dostępnego u instruktora 
programowego zgrupowania.  
8. Na terenie ośrodka funkcjonują wewnętrzne regulaminy: kąpieliska i kąpieli w jeziorze, poruszania się po drogach, 
ekologiczny, ochrony przeciwpożarowej i uczestnika obozu.  
9. Sprawy organizacyjne i programowe koordynowane są za pomocą grafików: kąpieli pod natryskami, godzin posił-
ków, korzystania z boiska, łuków, kajaków, i wiaty z miejscem ogniskowym. Wpisów w grafiki dokonuje się w pierw-
szym dniu obozu, a ich realizację nadzoruje programowiec zgrupowania.  
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10. Posiłki należy spożywać w stołówce. Obowiązuje grupowe chodzenie na posiłki. Wynoszenie jedzenia oraz naczyń 
jest zabronione. Wyjątek stanowi, zorganizowane przez kadrę spożywanie podwieczorków. Na 15 min. przed posił-
kiem grupa nakrywająca przygotowuje stoły dla swojego obozu.  
11. Na terenie ośrodka obowiązuje wszystkich ład i porządek. Każdy podobóz ma wyznaczony teren do stałego utrzy-
mywania w czystości.  
12. Wszystkie wyrządzone szkody w ośrodku pokrywa sprawca, w wysokości ustalonej przez kierownika ośrodka. 
Właściciel ośrodka nie odpowiada za mienie pozostawione przez obozowiczów na terenie ośrodka. Na życzenie ko-
mendanta obozu kierownik ośrodka umożliwia przechowywanie gotówki w kasie pancernej.  
13. Przebywających na terenie ośrodka obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie. 
Członków ZHP obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego. W razie nieprzestrzegania niniejszego regu-
laminu lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik jest uprawniony do interwencji oraz wyciągnięcia stosow-
nych konsekwencji, włącznie z wydaleniem z ośrodka.  
14. Korzystający z ośrodka mogą wszelkie uwagi kierować do Komendy Hufca Świdnica  

 

REGULAMIN KĄPIELISKA  
 
1. Kąpielisko jest obiektem ZHP Świdnica i otwarte jest w sezonie obozowym codziennie w godz. 10.00-14.00 i 16.00 
-18.00.  
2. Do korzystania z kąpieliska uprawnieni są wyłącznie uczestnicy zgrupowania obozów Hufca ZHP Świdnica, którzy 
mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie w grupach i pod opieką wychowawców.  
3. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników WOPR. Kolory flag oznaczają: - biała – kąpiel dozwolona, ratownicy 
WOPR na kąpielisku, - czerwona – całkowity zakaz kąpieli, - brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.  
4. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie przyległym do kąpieliska, na plaży lub na pomoście za zgodą ratow-
ników.  
5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie 
pomocy i zaalarmowanie ratowników.  
6. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.  
7. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska NIE WOLNO: - przekraczać granicy strefy oznaczonej czerwonymi 
bojami, jeżeli nie umieją pływać, - przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi (głębokość do 4m), - wcho-
dzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona, - niszczyć urzą-
dzeń i sprzętu kąpieliska, - korzystać z kąpieli w stroju innym niż strój kąpielowy, - zakłócać wypoczynku i kąpieli 
innych osób, a w szczególności: popychać i wrzucać do wody, skakać do wody, biegać po pomoście, zaśmiecać i 
brudzić teren kąpieliska, jeździć rowerem po pomoście, - korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej 
do kąpieli.  
8. Za przedmioty wartościowe pozostawione na kąpielisku i terenie przyległym ratownicy ani właściciel bazy nie 
ponoszą odpowiedzialności.  
9. Osoby, które zniszczyły/ uszkodziły sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody.  

10. ZABRANIA SIĘ: - wędkowania na pomoście, - pływania kajakami w obrębie kąpieliska, - parkowania pojazdów 

mechanicznych w obrębie kąpieliska, boiska i na plaży, - wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 
oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska i plaży. 
11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.  
 

REGULAMIN KĄPIELI  
 
1. Kąpiel bez nadzoru ratownika jest zabroniona.  
2. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.  
3. Kąpiel lub ćwiczenia w wodzie odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.  
4. Za ustalenie z ratownikiem kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy  
5. Nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kąpać na czczo lub wcześniej niż godzinę po posiłku.  
6. Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny przebywać w cieniu, obserwując kąpiących.  
7. Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez wychowawcy 
nie będzie dopuszczona do kąpieli.  
8. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody 
ratownika i opiekuna.  
9. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. 
Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez ratownika.  
10. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić ratownikowi.  
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11. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby 
wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.  
12. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.  
13. Obowiązuje całkowity zakaz:  
-kąpieli w maskach do nurkowania, łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,  
-wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,  
-zanurzania się i nurkowania,  
-przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,  
-wznoszenia niepotrzebnych okrzyków i urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.  
14. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:  
1 – gwizdek – przekroczenie regulaminu kąpieli  
2 – gwizdki – koniec kąpieli,  
seria krótkich gwizdków – ” Alarm„  
15. Podczas przebywania na terenie plaży i kąpieliska, ograniczony jest bezpośredni kontakt z osobami trzecimi np. 

Przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy 

 
16. W przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości, zauważenia tonięcia - należy 
natychmiast powiadomić ratownika.  
17. Na sygnał ” Alarm ” wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg.  
18. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel. 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAJAKÓW  
 

1. Z kajaków mogą korzystać uczestnicy obozów wyłącznie pod nadzorem wychowawcy i podczas obecności ratowni-
ków.  

2. Kajaki, z których korzystają uczestnicy wyposażone są w kamizelki asekuracyjne i wiosła.  

3. Pływanie kajakami odbywa się wyłącznie w zapiętych kamizelkach asekuracyjnych.  

4. Niedopuszczalne jest korzystanie z kajaków podczas silnych wiatrów.  

5. W czasie pływania kajakami należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem 
uczestników.  
 

NIE WOLNO:  
- hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,  

- siadać na burcie, dziobie, rufie, a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,  
- stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,  
- kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać,  
- pływać po zmroku.  
1. Uczestnicy obozów nie umiejący pływać mogą korzystać z kajaków tylko pod opieką wychowawcy (w jednym 
kajaku uczestnik + wychowawca),  

2. Pływanie odbywa się po akwenie określonym przez ratowników,  

3. Na akwenie należy bezwzględnie podporządkować się decyzjom ratowników.  

4. Należy zwracać uwagę na większe jednostki pływające i zawsze ustępować im z drogi.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA  
 

1. Boisko jest własnością KH ZHP Świdnica administrowaną przez kierownika ośrodka.  

2. Zajęcia na boisku odbywają się wg ustalonego grafiku.  

3. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwają opiekunowie podobozów, którzy są 
osobami upoważnionymi do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.  

4. Zajęcia na boisku odbywają się wyłącznie pod nadzorem opiekunów.  

5. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Świdnica.  

6. Uczestnicy obozów korzystający z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do zapoznania się z regu-
laminem korzystania z boiska oraz wyznaczenia ze swojej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie 
obiektu.  

7. KH ZHP Świdnica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.  

8. KH ZHP Świdnica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu niezgodnie z 
regulaminem oraz bez nadzoru wychowawców.  
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ZABRANIA SIĘ:  
1. Wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi, itp. po płycie boiska,  

2. Wprowadzania psów,  

3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  
4. Wchodzenia na urządzenia sportowe w szczególności bramki i konstrukcje/ stelaże do koszykówki,  
5. Palenia tytoniu i spożywania alkoholu,  

6. Zaśmiecania,  

7. Przeszkadzania zorganizowanym grupom,  

8. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  

9. Przebywania na terenie boiska po godzinie 22.00.  
 

REGULAMIN EKOLOGICZNY  
 

Las stanowi prawdziwą fabrykę tlenu i filtr zanieczyszczonego powietrza. Tak jak zuch wyrasta na harcerza, tak też 
z maleńkiego drzewka wyrasta duże drzewo, ale trzeba mu w tym pomóc.  

Dlatego zabrania się:  
• zanieczyszczania gleby i wody w jeziorze przez mycie i pranie poza sanitariatami,  

• kopania dołów i rowów w ściółce leśnej,  
• zaśmiecania i rozkopywania gruntu oraz wylewania środków chemicznych (mydło, proszki, lekarstwa),  
• rozgarniania i zbierania ściółki oraz niszczenia grzybów i grzybni,  
• niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,  
• niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych i technicznych oraz znaków i tablic,  
• biwakowania poza miejscem wyznaczonym przez komendę obozu,  
• wybierania jaj piskląt, niszczenia lęgowisk, nor, mrowisk i gniazd ptasich,  
• płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt,  
• nadmiernego hałasowania, używania sygnałów dźwiękowych z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia 
alarmu,  
• wstępu na uprawy leśne o wys. do 4 m,  
• wstępu na oznakowane powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,  
• wstępu w miejsca ostoi zwierząt,  
• rozniecania ognia oraz przenoszenia go poza miejsce wyznaczone do tego celu,  
• wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.  

Nakazuje się:  
• rozbijać namioty w takich miejscach, by nie trzeba było odprowadzać wody opadowej rowkami, niszczyć roślin i 

krzewów,  
• poruszać się po terenie obozowym ścieżkami wyznaczonymi przez komendę obozu,  
• opiekować się nawet najmniejszymi drzewkami i krzewami,  
• brać udział w pogadankach, szkoleniach, konkursach na tematy o ochronie środowiska,  
• zgniatanie plastikowych i kartonowych opakowań, przed wrzuceniem ich do specjalnych pojemników.  

 

REGULAMIN STANOWISKA ŁUCZNICZEGO  
 

Wszyscy łucznicy oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń wychowawcy prowadzącego strzelanie.  
• Strzelanie można prowadzić tylko z wyznaczonej linii strzelań i tylko na sygnał wychowawcy (2 gwizdki).  
• Po oddaniu serii strzałów zawodnicy schodzą z linii strzelań poza linię oczekiwania odkładając łuk i na sygnał 
wychowawcy (3 gwizdki) wszyscy razem udają się do tarcz po strzały.  
• Strzały należy wyjmować z maty zwracając uwagę na osoby stojące obok tak by wyszarpnięta strzała nikogo 
nie zraniła.  
• Przebywanie przed linią strzelań nawet z boku lub obok tarczy jest zabronione.  
• Celowanie łukiem do ludzi, zwierząt i rzeczy materialnych jest surowo zabronione.  
• Nigdy nie należy strzelać w górę, by zobaczyć jak wysoko poleci strzała (spadającej strzały nie widać i może 
ona kogoś ugodzić).  
• Nie wolni chodzić lub biegać w poprzek toru w czasie strzelania.  
• Podczas strzelań nie wolno nikomu przebywać w pasie bezpieczeństwa (50 m za tarczami).  
• Jeśli zostaną stwierdzone pęknięcia łuku, jego ramion czy uszkodzenia cięciwy, zawodnik powinien fakt ten 
zgłosić wychowawcy. Dalsze używanie uszkodzonego sprzętu jest zabronione.  
• W razie jakiegokolwiek wypadku należy natychmiast zawiadomić obsługę medyczną.  
• Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza osoba prowadząca strzelanie przed każdymi 
zajęciami.  
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• Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego strzelania z łuku i dba o 
bezpieczne przeniesienie sprzętu łuczniczego z miejsca przechowywania na stanowisko łucznicze i z powrotem.  
• Za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących odpowiada prowadzący strzelanie.  
• Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.  
 

ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
  
Wskazania zapobiegawcze  
• Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra instruktorska oraz wszyscy 

uczestnicy obozu.  

• Każdy uczestnik obozu 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 
kadrę.  

• Na bazie są wyznaczone i oznakowane stanowiska ze sprzętem przeciwpożarowym.  

• 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.  

Ustalenia porządkowe. Na obozie zabrania się:  
• 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 nieupoważnione.  
• Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.  
Ogniska harcerskie  
• Jedynym miejscem przeznaczonym do palenia ognisk jest wiata programowa. Obowiązuje bezwzględny zakaz 
palenia ognisk w innych miejscach.  
• Podczas ogniska obozu należy wyznaczyć „strażnika ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad 
ogniskiem.  
• Po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.  
 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W CZASIE MARSZU 
  
W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego wyznaczonego przez 
komendanta obozu.  
1. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie 
grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi i najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo 
marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy i jeden z instruktorów.  
2. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę 
szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze lub szosie pojazdy. W 
przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami lub 
pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki, parami.  

3. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię 
przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami.  

4. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i przed 
wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym.  

5. Jeżeli kolumna przekracza 20 m maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść latarnie białe rozmieszczone 
co 10 m widoczne z odległości 150 m.  

6. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.  

7. Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na:  

a) 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (np. górska)  
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b) 15 uczestników przy innych formach. 

  

Wszyscy uczestnicy obozu zostaną zapoznani z powyższymi zasadami, regulaminami i in-

strukcjami w dniu rozpoczęcia obozu. Kadra wyjaśni ewentualne wątpliwości oraz pomoże 

we właściwej interpretacji. Kadra oraz uczestnicy swoimi podpisami potwierdzą znajomość 

regulaminów oraz zasad, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania. Jedno-

znaczna interpretacja ustaleń regulaminowych należy do komendanta obozu jako osoby od-

powiadającej jednoosobowo za bezpieczeństwo uczestników obozu i jego kadry. 

PROCEDURA ALARMOWANIA I ORGANIZACJI EWAKUACJI 

Cel procedury – to zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji w sytuacji wy-

stąpienia zagrożenia. 

Przedmiot i zakres stosowania procedury - określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób 

realizujących poszczególne etapy ewakuacji. Począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) zdarzeń mających 

znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych  

z ewakuacją z terenu obozu. 

 

Zasady postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu 

Sposób ogłaszania alarmu - Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i nadzorowanie ewakuacji są: kierownik 

wypoczynku lub osoby wyznaczone przez kierownika. Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach wewnętrz-

nego systemu alarmowania. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji informuje o zagrożeniu używając 

sygnalizatora dźwiękowego (jeden długi sygnał), wysyłając sms do kadry podobozów, szefa grupy kwatermistrzow-

skiej, szefa instruktorów jazdy konnej, szefa kuchni oraz kadry zgrupowania i obsługi sklepiku. Jeśli ktoś usłyszy 

alarm powinien przekazać alarm głosem. 

 

Ogólne zasady ewakuacji 
•  Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą; 

• Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe; 

• Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepo-
wołanych; 

• Sprawdzić namioty czy nie pozostały w nich jakieś osoby; 

• Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im 
zadań; 

• Wszystkie osoby opuszczające teren obozu powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępu-
jąc zgodnie z zaleceniami  
i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki; 

• W trakcie opuszczania terenu obozu swoim zachowaniem wpływać na sprawny i spokojny przebieg akcji, w spo-
sób nie wywołujący paniki; 

• Na miejscu ewakuacji kadra z uczestnikami i kadra z personelem przebywają do czasu otrzymania stosownej 
informacji, co do powrotu  
na teren obozu. 

Drogi i punkty ewakuacyjne  
Opuszczając teren obozu należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących o kierunku dróg ewakuacji i 

wyjściach ewakuacyjnych z obozu (strzałki). W trakcie opuszczania obozu należy zadbać, o sprawne i szybkie prze-

mieszczanie się uczestników w kierunku wyjść ewakuacyjnych. 

 

Przydział obowiązków i organizacja działania  

Komendant/ Kierownik obozu 
• - Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji; 

• - Uruchamia procedurę ewakuacyjną przy pomocy swoich zastępców, kwatermistrza, szefa grupy kwatermistrzow-

skiej, innych osób upoważnionych;  

• - Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze; 

• - Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych; 
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• - Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: ochrona dokumentacji ob-

ozu, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej; 

• - Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren obozu osób postronnych; 

• - Zarządza ewakuację samochodów z terenu obozu lub przeparkowanie ich na teren boiska; 

• - Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 

 

Zastępca ds. organizacyjnych/kwatermistrz 
Wyłącza, na polecenie komendanta (w razie potrzeby bez polecenia), zawór wodny, zawór gazowy i główne 

bezpieczniki. 

 

Grupa kwatermistrzowska  
- Sprawdza pomieszczenia kuchni i gospodarcze, nie udostępniając ich uczestnikom;  zamyka okna;  

- Wnosi  do wewnątrz budynków przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr np. pojemniki na śmieci, meble 

ogrodowe; 

- Pomaga wyprowadzić uczestników z terenu obozu; 

- Jest odpowiedzialna za zabezpieczenie namiotów, sprawdzenie czy są  dobrze przytwierdzone do podłoża; 

 

Komendant Podobozu i pozostali wychowawcy 

• - sprawują opiekę tylko nad grupą, którą prowadzą; ogłaszają alarm swojej grupy; 

• - nakazują zabranie tylko osobistych rzeczy; kurtki przeciwdeszczowej, latarki, koca lub śpiwora; 

• - zabierają dziennik wychowawcy ze sobą, telefon; 

• - nakazują i nadzorują przebieg ewakuacji podopiecznych;  

• - budzą uczestników (gdy alarm odbywa się nocą, a każdy z wychowawców ma przydzielone wcześniej namioty, za 

które jest odpowiedzialny); 

• - przeliczają stan osobowy grupy w chwili opuszczania namiotu; 

• - udają się do miejsca zbiórki wyznaczoną i oznakowaną ścieżką ewakuacyjną, zgodnie z  zasadą jeden 

wychowawca na początku grupy, drugi na końcu; 

• - na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdzają obecność wśród uczestników, a następnie sprawdzają ich stan zdrowia; 

• -w przypadku braku uczestnika, należy natychmiast ten fakt zgłosić najbliższemu  przedstawicielowi służb 

ratowniczych i kierownikowi lub jego zastępcom; 

• - w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, należy doprowadzić uczestnika do 

punktu pomocy, poinformować kierownika, udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie 

ratunkowe; 

• - niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczestników; 

• - po odwołaniu alarmu: zebrać grupę, udać się do miejsca zakwaterowania, sprawdzić czy wszyscy są w swoich 

namiotach i sprawdzić samopoczucie uczestników. 

Zastępca ds. programowych 
- wspomaga komendantów podobozów w kierowaniu uczestników na ścieżki  ewakuacyjne; 

- kontroluje pomieszczenia inne (“Dziupla”, sanitariaty, stołówkę, magazyny), niż namioty, w których mogą prze-

bywać ludzie; 

- w miarę potrzeb i możliwości zabiera ze sobą dokumentację programową, zabezpiecza ją i przygotowuje na wy-

padek konieczności ewakuacji; 

-zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty danych. 

Pielęgniarka/Lekarz 

W zależności od zagrożenia prowadzi punkt pomocy przedmedycznej w stołówce lub na kei, zabiera ze sobą nie-

zbędną ilość środków i materiałów medycznych; lekarz pełni służbę w „Dziupli” lub na pomoście głównym. 

 
 


