
Obóz 6 Olsztyńskiego Szczepu Jaworze Nałęże 2019

Warunki uczestnictwa

Nazwa formy HAL Obóz 6 Olsztyńskiego Szczepu Jaworze Nałęże 2019
Typ formy

HAL
Obóz stały pod namiotami/ kolonia

zuchowa w pawilonie

Dane organizatora
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec “Rodło” ZHP

Ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn
NIP: 739-35-91-437

Adres formy HALiZ
Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Katowice w Jaworzu Nałężu, 

43-438 Jaworze 
Czas trwania 01-07/12.07.2019r.

Data i godzina wyjazdu
01.07.2019r. Miejsce

wyjazdu
Olsztyn, Dworzec Główny

Data i godzina powrotu
07/12.07.2019r. Miejsce

powrotu
Olsztyn, Dworzec Główny

Kontakt do kierownika formy HALiZ 
Pwd. Karolina Łukasik

tel. 603320373; karolina.lukasik@zhp.net.pl

Kontakt z kadrą podczas formy 

Pwd. Anna Worobel 517323980
Dh. Wiktoria Lisiekca 735264327

Pwd. Zuzanna Klamra 666365862
Dh Daniel Karkotka 691692422

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW TAK

Warunki socjalne podczas formy HAL

Pole namiotowe oraz pawilon zuchowy Bazy Obozowej Hufca ZHP Katowice w Jaworzu. Baza dysponuje stołówką, kuchnią,
węzłem  sanitarnym  wraz  z  pielęgniarka,  prysznicami  z  ciepłą  bieżącą  wodą,  świetlicą,  namiotami  6-7  osobowymi
(niekoedukacyjne),  pokojami  2-4-6 osobowymi w pawilonie  zuchowym. Harcerze będą spali  w namiotach wyposażonych
w łóżka turystyczne typu kanadyjka,  2 koce i  materac.  Zuchy będą spały w pawilonie zuchowym w pokojach na łóżkach
wyposażonych  w 2 koce.  Zdjęcia  bazy można znaleźć na stronie:  http://osrodki.katowice.zhp.pl/jaworze-naleze/j_osrodek-
obozowy.html  

Koszt obozu, terminarz wpłat

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi:
a) dla zuchów 

1.  Przy wpłacie I  raty w wysokości  200,00 PLN  do
dnia 06.05.2019r. koszt kolonii wynosi 720,00 PLN

2. Przy wpłacie po dniu 06.05.2019r. koszt kolonii wy-
nosi 820,00 PLN

b) dla harcerzy
1. Przy  wpłacie  I  raty  w wysokości  200,00  PLN do

dnia 06.05.2019r. koszt obozu wynosi 900,00 PLN
2. Przy wpłacie  po dniu 06.05.2019r. koszt obozu wy-

nosi 1000,00 PLN

Odpłatności można dokonywać  w ratach:
Zuchy
a) W terminie wpłaty I raty do dnia 06.05.2019r.
I rata – 06.05.2019r.  200,00 PLN (zaliczka bezzwrotna)
II rata – do 03.06.2019r. 520,00 PLN
b) W terminie późniejszym niż 06.05.2019r.
Raty  można  rozłożyć  wedle  uznania,  ale  całość  musi
wpłynąć do 03.06.2019r. 820,00 PLN

Harcerze
a)W terminie wpłaty I raty do dnia 06.05.2019r.
I rata – 06.05.2019r.  200,00 PLN (zaliczka bezzwrotna)
II rata – do 03.06.2019r. 700,00 PLN
b) W terminie późniejszym niż  06.05.2019r.
Raty  można  rozłożyć  wedle  uznania,  ale  całość  musi
wpłynąć do 03.06.2019r. 1000,00 PLN

Wpłat można dokonywać wyłącznie  na konto Hufca ZHP “Rodło” Olsztyn,
nr rachunku bankowego BGŻ PNB PARIBAS 56 1600 1462 1839 6916 2000 0003, 
tytuł wpłaty: “Dodatkowa składka zadaniowa IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”
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Warunki uczestnictwa

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

 zakwaterowanie w warunkach obozowych;

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

 opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);

 koszty przejazdu tam i z powrotem;

 ubezpieczenie od NNW;

 program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

W przypadku rezygnacji z obozu/ kolonii należy złożyć pisemną informację w siedzibie organizatora – w biurze Hufca ZHP
“Rodło” Olsztyn  ul. Kopernika 45 w Olsztynie lub wysłać skan podpisanego dokumentu na  rodlo@zhp.pl. Informacje jakie
należy zawrzeć w rezygnacji to imię i nazwisko dziecka, nazwa obozu (wystarczy Obóz 6 Szczepu 2019), powód rezygnacji,
imię,  nazwisko oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna. W przypadku rezygnacji  organizator odliczy koszty jakie poniósł
w związku z organizacją obozu.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 Kompletny mundur (bluza mundurowa, spódnica, wywijki, getry, pas, cieliste rajstopy na zimne wieczory)
 Kurtka przeciwdeszczowa!
 Ciepły sweter / bluza/ polar (przynajmniej 2 rzeczy na długi rękaw)
 Koszulki (obowiązkowo koszulkę drużyny!)
 Długie i krótkie spodnie
 Strój kąpielowy
 Klapki pod prysznic
 Buty przeciwdeszczowe (trapery/treki lub adidasy)
 Nakrycie głowy (chustka, czapka)
 Bielizna osobista 
 Troszkę proszku do prania + klamerki
 Koszulka i długie spodnie do spania (polecamy luźne dresy lub legginsy)
 Koszulkę i spodnie do pobrudzenia
 2 ręczniki (do mycia i plażowania)
 Przybory  toaletowe:  mydło,  szczoteczka  do  zębów,  pasta  do  zębów,  szampon,  grzebień,  środek  do  opalania

z odpowiednim filtrem, środek przeciw komarom, papier toaletowy (płyny pakujemy w małe pojemniczki aby nie
brać dużych butelek)

 Mniejszy plecak na wycieczki (ale nie torba!)
 Śpiwór
 Karimata 
 Przybory do jedzenia (menażka, sztućce, kubek)
 Długopis
 Śpiewnik
 Latarka (oraz baterie do niej)
 Nóż typu finka/scyzoryk (kto posiada)
 Zegarek na rękę
 Zapałki
 Przybory do szycia
 WAŻNA PODBITA LEGITYMACJA
 Prowiant na drogę
 Kieszonkowe na pamiątki, jedzenie (przewidujemy jedną wycieczkę więc nie ma potrzeby wyposażać dziecka w zbyt

duże kieszonkowe)
 Zuchy - prześcieradło na łóżko w pawilonie
 Jeżeli dziecko zażywa jakieś lekarstwa proszę podać opiekunom informację o ich zażywaniu

Nie bierzemy: prostownic do włosów, lokówek, noży sprężynowych, noży bez pokrowców, zupek chińskich oraz kisieli. 
Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne bierzemy na własną odpowiedzialność. Nie polecamy pakować dziecku telefonu
komórkowego ponieważ nie będziemy możliwości jego naładowania a obóz jest czasem na łonie natury spędzony z drużyną.
Telefony kadry będą dostępne 24/7, dlatego to właśnie na nie prosimy dzwonić.
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Posiłki

Liczba  posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

Sposób  przygoto-
wania

Posiłki przygotowywane w kuchni przez pracowników bazy

Dodatkowe informacje

Podczas obozu  6 Olsztyńskiego Szczepu w Jaworzu Nałężu niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu wypoczynku 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
HAL.

Podczas obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w mszy świętej w niedzielę.

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.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HAL

I. REGULAMIN UCZESTNIKA
1. Uczestnik obozu ma prawo:

a) korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania,
b) zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane,
c) do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.

2.  Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:
a) bezwzględnego  podporządkowania  się  obowiązującym  podczas  obozu  regulaminom  uczestnika,  kąpieli,

transportu, poruszania się po drogach, służby oraz ochrony przeciwpożarowej.
b) podporządkowania się instruktorom i wychowawcom,
c) przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, wyznaczonych służbach, życiu swojego

obozu,
d) szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Komenda

obozu nie bierze odpowiedzialności  za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do
uczestnika),

e) utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miejsca  zakwaterowania  oraz  w  obiektach  ogólnodostępnych
(latrynach, stołówkach itp.),

f) kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
3. Uczestnikom obozów zabrania się:

a) posiadania i palenia papierosów,
b) posiadania i picia napojów alkoholowych,
c) posiadania i brania środków odurzających,
d) posiadania  materiałów pirotechnicznych,  replik  broni  i  innych  przedmiotów  zagrażających  bezpieczeństwu

uczestników,
e) samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od zespołu,
f) samowolnego  zbliżania  się  do  zbiorników  i  cieków  wodnych,  samowolnej  kąpieli  w  nich,  kąpieli  poza

wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora,
4. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu:

a) upomnienie uczestnika w obecności grupy,
b) nagana z ostrzeżeniem,
c) usunięcie z obozu.
d) Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do

wody, samowolnego oddalenie się od grupy, nie poinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu nawet na
najmniejszy dystans będzie bardzo surowo karane - usunięciem z obozu.

5. 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.
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6. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie:
a) pochwała uczestnika w obecności grupy,
b) pochwała w rozkazie dziennym,
c) pochwała w rozkazie zamykającym obóz,
d) list pochwalny do rodziców/szkoły.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator  ma  obowiązek  prowadzenia  placówki  wypoczynku  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami
bezpieczeństwa i troską o dobro powierzonych mu pod opiekę dzieci.

2. Organizator  prowadzi  wypoczynek  zgodnie  z  zasadami  harcerskiego wychowania  sięgającymi  100-letniej  historii
ruchu skautowego.

3. Organizator zapewnia doświadczona i wykwalifikowaną kadrę instruktorską sprawdzoną w śródrocznej pracy rocznej
oraz podczas innych form wypoczynku.

4. Organizator zapewnia realizację programu zgodnie z jego założeniami.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe,, rzeczy pozostawione podczas

pobytu na placówce oraz za udostępnienie możliwości ładowania telefonów komórkowych.
6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  schorzenia  i  choroby  oraz  ich  pogorszenie  powstałe  w  wyniku

niepodania przez prawnych opiekunów informacji o tych schorzeniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. Jeżeli
dziecko powinno brać leki podczas pobytu w placówce wypoczynku prawny opiekun powinien przekazać je w dniu
wyjazdu komendantowi placówki wypoczynku podając informację o dawkowaniu leków.

7. Organizator  ma  prawo  odwołać  obóz  z  przyczyn  od  siebie  niezależnych,  jeśli  liczba  uczestników  nie  osiągnie
zakładanego minimum z powodu siły wyższej oraz decyzji władz państwowych, harcerskich lub innych instytucji.
Odwołanie obozu ze względu na niską frekwencję nie może nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni przed planową
datą jego rozpoczęcia, a uczestnik otrzyma o tym zawiadomienie. W takim przypadku organizator zobowiązany jest
do wskazania innej formy wypoczynku lub zwrotu wpłaconych     pieniędzy. 

III. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez

komendanta obozu.
2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami,  na przedzie grupy

zawsze idzie  prowadzący wycieczkę,  następnie  najmłodsi  uczestnicy,  którzy  nadają  tempo marszu pozostałym,
kolumnę zamykają najstarsi  uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów/wychowawców!

3. Kolumna porusza się według następujących zasad:
a) Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.
b) Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną

jezdni. Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że
kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość
kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być mniejsze niż
100 m.

c) Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej
drogi)  musi  świecić latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie
powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu.

d) W  przypadku,  gdy  długość  kolumny  pieszych  przekracza  20  m,  niezależnie  od  warunków  pogodowych
prowadzący i zamykający kolumnę pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące
w kolumnie  przy  skrajnej  stronie  ulicy  (lewa  strona)  muszą  nieść  dodatkowe latarki  barwy  koloru  białego
rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.

e) W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.
f) W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się

lewą stroną jezdni a tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny
pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się kolumny jest zabronione.

4. W miastach należy  poruszać się  zwartą  grupą  po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla  pieszych.
Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.

5. Nie wolno:
a) odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,
b) maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,
c) prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

6. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie:
a) 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
b) 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.
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IV. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY
1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada komendant zgrupowania,  kadra zgrupowania,  kadra instruktorska

oraz wszyscy uczestnicy obozu.
2. Każdy  harcerz  ma  obowiązek  znać  przyczyny  powstawania  pożarów,  zasady  zapobiegania  im  oraz  sposoby

zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą
spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o tym instruktora.

3. W każdym podobozie musi znajdować się stanowisko z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice,
wiadra, siekiery).

4. Sygnałem alarmu przeciwpożarowego są cztery długie gwizdki i sygnał głosowy: „alarm pożarowy”.
5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką

kadry. Uczestnicy opuszczają namioty i zbierają się na placu apelowym, po czym całym obozem, pod opieką kadry,
udają się na plac apelowy zgrupowania.

6. Komenda zgrupowania bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną. Członkowie kadry i pełnoletni członkowie
drużyny zgrupowania, niezajmujący się ewakuacją uczestników, mają obowiązek przystąpienia do gaszenia pożaru
za pomocą posiadanego sprzętu.

7. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie 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.

8. Ustalenia porządkowe
a) Na obozie zabrania się:

I. rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry,
II. rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,
III. chodzenia  z  otwartym  ogniem  po  lesie  i  posługiwania  się  nim  (pochodnie,  świece,  lampy  naftowe)

w namiotach i innych   pomieszczeniach zamkniętych. Wyjątkiem od tej zasady są lampy gazowe, używane
w komendach podobozów,

IV. zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
V. używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych,
VI. przenoszenia, przechowywania i używania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka,

spirala na komary),
VII. instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta podobozu,
VIII.dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.

b) Ogniska harcerskie
I. odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być mniejsza niż

100 m. Na terenie zgrupowania ogniska wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu,
II. przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były

wznoszone w kierunku zabudowań, stogów siana itp.
III. miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem,
IV. wyznaczyć jednego lub dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem,
V. w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,
VI. po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.

c) Inne
I. komendanci podobozów mają obowiązek przeprowadzenia na początku każdego turnusu próbnego alarmu

przeciwpożarowego,
II. niniejsze  zasady  mogą  być  uzupełniane  bieżącymi  zarządzeniami  komendanta  zgrupowania  w  celu

zwiększenia  bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

V. REGULAMIN SŁUŻBY
1. Służbę w zgrupowaniu pełnią  wyznaczone przez komendanta  zgrupowania  podobozy,  które wyznaczają  zastępy

służbowe w składzie minimum sześcioosobowym pod dowództwem instruktora służbowego (pełnoletniego instrukto-
ra lub wychowawcy kolonijnego). Okres służby trwa dwadzieścia cztery godziny i obejmuje:
a) pomoc w kuchni,
b) wartę dzienną,
c) wartę nocną.

2. Służba zastępu zaczyna się o 7:00 rano i kończy o 7:00 rano dnia następnego.
3. Między okresami służby zastępu winna nastąpić minimum czterodniowa przerwa na odpoczynek.

VI. REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
1. Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor służbowy. Wyznacza się go spośród

pełnoletnich instruktorów lub wychowawców kolonijnych.
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2. Do obowiązków instruktora (zastępowego) należy:
a) pilnowanie  porządku  i  czystości  w  wartowni  i  na  terenie  kuchni  -  wydawanie  zastępom  służbowym

i  poszczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych terenów, namiotów itp.,
b) sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków,
c) sporządzanie listy wart dziennych i  nocnych i  wywieszanie jej  na tablicy rozkazów, w wartowni,  na tablicy

ogłoszeń
d) w razie potrzeby wyznaczenie łącznika do służby w komendzie zgrupowania.

3. Do obowiązków zastępu służbowego należy:
a) pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków,
b) przygotowywanie opału do kuchni,
c) mycie naczyń kuchennych, porządkowanie i utrzymywanie w czystości kuchni i jej otoczenia,
d) pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego,
e) porządkowanie  i  utrzymanie  należytego  stanu  sanitarnego  w  miejscach  użytkowanych  przez  cały  obóz

(np. kąpielisko, kuchnia), uzupełnianie w razie potrzeby zapasów środków czystości w w/w miejscach,
f) pełnienie służby wartowniczej.

4. Do obowiązków zuchowego zastępu służbowego należy:
a) przygotowanie przed kolacją tac z zestawami na stoły i zaniesienie ich na stoły na stołówce (co wchodzi w skład

zestawu jest ustalane każdorazowo z kierownikiem kuchni),
b) sprzątnięcie tac z zestawami po ostatniej turze kolacji, odłożenie produktów na swoje miejsce,
c) zmycie stołów po ostatniej turze kolacji,
d) jeśli to konieczne, zmycie również ławek.

VII. REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ
1. Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo.
2. Pełnią ją harcerze z zastępu służbowego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez komendanta podobozu

wystawiającego  zastęp  służbowy.  Wykaz  jest  wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń.  W  dzień  wartownicy  są
umundurowani regulaminowo, z nakrytą głową, zaś w nocy pełnią służbę w mundurach polowych.
a) Jednoosobowe warty dzienne, ze zmianami co dwie godziny, czuwają od 8:00 do 22:00.
b) W godzinach od 22.00 do 8:00 trwa warta nocna harcerzy z drużyny służbowej, w trzyosobowych zmianach,

z  których  żadna  nie  może  przekroczyć  2  godzin.  Zmiana  warty  w  obecności  zastępowych obu  zastępów
służbowych, ew. instruktora służbowego, odbywa się o godzinie 8:00.

c) Podczas zmiany warty warta schodząca przekazuje raport z warty, w formie ustnej bądź - w razie konieczności -
pisemnej. Raport powinien być przedstawiony komendantowi zgrupowania najpóźniej do śniadania.

3. Do obowiązków wartowników należy:
a) stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po terenie wskazanym przez

instruktora służbowego,
b) interweniowanie w razie naruszania przez uczestników porządku lub ciszy nocnej,
c) zatrzymywanie  osób  nie  będących  członkami  obozu  i  niezwłoczne  powiadomienie  o  tym  instruktora

służbowego lub komendanta obozu,
d) niezwłoczne  powiadomienie  instruktora  służbowego  lub  komendanta  obozu  o  zauważeniu  czegoś

podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła konieczność zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież,
itp.),

e) budzenie w ustalonym czasie kucharza, instruktora służbowego lub komendanta obozu i zastępu służbowego,
f) opieka nad znajdującym się na wartowni sprzętem,
g) obsługa łącznicy telefonicznej (ewentualnie),
h) prowadzenie zeszytu wejść/wyjść przez bramę główną zgrupowania.

VII. REGULAMIN SANITARNY OBOZU
1. Za porządek i czystość na terenie obozu odpowiada komendant obozu, który ustala zakres odpowiedzialności dla kadry

wychowawczej i personelu gospodarczego obozu.
2. Kadra  obozu obowiązana  jest  do prowadzenia  pracy  zdrowotno-wychowawczej  z  uczestnikami,  w tym również

w zakresie porządku, czystości i higieny.
3. Prace porządkowe wykonują  zastępy  służbowe,  nadzorowane  przez  instruktora  służbowego.  Instruktor  służbowy

ustala zadania dla zastępów służbowych w porozumieniu z komendą obozu, pielęgniarką, kwatermistrzem.
4. Komendant obozu dokonuje codziennie przeglądu czystości na terenie obozu.
5. Za  czystość  w  namiotach  odpowiadają  ich  mieszkańcy,  zobowiązani  do  codziennego,  starannego  słania  łóżek,

trzepania koców, do utrzymywania ładu na półkach i w plecakach.
6. Za stan sanitarny zespołu służby zdrowia odpowiada personel medyczny. Za bieżący stan sanitarny części żywieniowej

odpowiada  kwatermistrz  lub  inna  osoba  zgodnie  z  zakresem  odpowiedzialności  ustalonym  przez  komendanta
obozu, przy czym personel  medyczny prowadzi stały nadzór nad utrzymaniem standardów części żywieniowej.
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7. Personel medyczny nadzoruje od strony merytorycznej całość obozu w zakresie zasad higieny, w tym również pod ką-
tem wartości   odżywczych i  zdrowotnych serwowanych posiłków, przedkładając komendantowi obozu wnioski
i zalecenia do wykonania  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

8. Zastęp służbowy w czasie pełnienia służby przestrzega przepisów sanitarnych, zawartych w niniejszej instrukcji.
9. Za  czystość  umywalni  i  latryn  odpowiadają  wszyscy  uczestnicy  obozu,  w  szczególności  osoba  odpowiedzialna

wyznaczona przez  komendanta (oboźny, instruktor służbowy, zastępowy zastępu służbowego itp.)

VIII. 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  Aviomarin.  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.

....................................................................                    .............................................................................................
(miejscowość, data)         (podpis rodzica/pełnoprawnego opiekuna/pełnoletniego uczestnika)
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