Załącznik nr 1

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Warunki uczestnictwa
Typ formy
Nazwa formy HALiZ Obóz harcerski i kolonia zuchowa „Słoneczna przystań 2019” HALiZ

obóz stały

Dane organizatora

Chorągiew Krakowska, Hufiec Kraków-Krowodrza, Szczep 19KLDH „Słoneczne Drogi”

Adres formy HALiZ

Przystań YKP w Mizernej, 34-400 Mizerna

Czas trwania

14.07.2019-03.08.2019

Data i godzina wyjazdu

14.07.19 godz 7:30

Miejsce wyjazdu Zdrowa 6, Kraków,

21.07.19 godz 7:30
Data i godzina powrotu

3.08.19 godz 14:00

Miejsce powrotu Zdrowa 6, Kraków

Kontakt do kierownika formy HALiZ Natalia Fiedorczuk, tel.606794946, e-mail:

Kontakt z kadrą podczas formy

natalia.fiedorczuk@zhp.net.pl

Phm. Natalia Fiedorczuk tel. 606794946, pwd. Agata Floryańska tel. 668551457
pwd. Dominik Belicki tel. 533090756

Uczestnicy są objęcie
ubezpieczeniem NNW

UNIQA polisa NNW nr 998-A-816424

Warunki socjalne podczas formy HALiZ
Obóz zorganizowany jest na terenie Przystani Żeglarskiej YKP w Mizernej znajdującej się nad zatoką Jeziora Czorsztyńskiego
„Sygulina”. Na terenie przystani znajduje się domek drewninany „Bosmanka”, zadaszony krąg ogniskowy. Uczestnicy obozu
(harcerze i zuchy) będą spali w namiotach typu wojskowego „10”. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, zimna wodę oraz
możliwość korzystania z podgrzanej wody do kąpieli – kąpiel odbywa się w miskach i baliach, w specjalnie zorganizowanych do tego
cel namiotach sanitarnych, oraz w jednym stacjonarnym prysznicu z ciepłą wodą. Uczestnicy będą korzystali z łóżek polowych –
kanadyjek, oraz będą samodzielnie budować etażerki (półki). Na terenie obozu będą do dyspozycji toaleta.

Koszt obozu, terminarz wpłat
Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi:
a) dla zuchów, w terminie: 21.07-4.08.2019 - 990PLN

b) dla harcerzy, w terminie: 14.07-4.08.2019 - 1350PLN

Odpłatności można dokonywać w ratach:
Wpłata bezzwrotnego zadatku 250zł – do 15.05.2019
Wpłata II raty

ZUCHY 740zł,

HARCERZE 1100zł – do 30.06.2019

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto obozowe Szczepu 19KLDH „Słoneczne Drogi”:
78 85910007 0020 0055 7621 0006, tytuł wpłaty: „Imię nazwisko uczestnika – Obóz/Kolonia Szczepu
19KLDH” 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, lekarza), ubezpieczenie od NNW;
- koszty przejazdu tam i z powrotem,
- program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.
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Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika
Wykaz niezbędnego wyposażenia ZUCHA
PLECAK MAŁY(PODRĘCZNY)
Wzorowo przygotowany mundur (beret, koszula mundurowa, pas, czarne krótkie spodenki ze szlufkami, długie
spodnie w ciemnym, jednolitym kolorze)
2 pary długich spodni (w tym jedne do munduru), 2 pary krótkich spodni (w tym spodenki mundurowe )
1 długie i 1 krótkie spodenki do zajęć sportowych
12 par bielizny, 12 par skarpetek (wszystkie ponad kostkę)
7 koszulek z krótkim rękawkiem, 2 Ciepłe bluzy (np. polar),
Kurtka przeciwdeszczowa (najlepiej cienka, w razie zimna zuchy założą pod nią bluzę)
Czapka z daszkiem lub kapelusz , chustka na głowę, cieplejsza czapka
Dres do spania, Strój kąpielowy
Buty w góry za kostkę (trapery), Buty sportowe (adidasy), Sandały lub klapki do kąpieli, Kalosze (opcjonalnie)
2 małe Ręczniki (proszę nie pakować ręczników plażowych)
Przybory do mycia (pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło, szampon lub żel pod prysznic), Szczotka do
paznokci Przybornik do szycia (igły, nitki, zapasowe guziki do munduru, inne guziki, agrafki)
Menażka, Kubek, Manierka lub wytrzymała butelka (najlepiej większa niż 0,5l), Niezbędnik (łyżka, nóż,
widelec) Latarka (najlepiej czołówka)+ zapasowe baterie
(Saszetka z lekami z rozpiską jak je brać jeżeli dziecko takie bierze przekazana wskazanemu instruktorowi przed wyjazdem)
Paczkę plastrów, Krem z filtrem uv, Środek na komary (w miarę możliwości nie w sprayu)
Śpiwór, Karimata, Prześcieradło bawełniane
Zeszyt+ przybory do pisania, Jedną książkę, grę, lub zabawkę.
Kieszonkowe (zalecane 50zł)

Wszystko spakowane do jednego plecaka.

Posiłki
Liczba posiłków w ciągu dnia

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

Sposób przygotowania

Obiady są zapewnione przez pobliski pensjonat. Pozostałe posiłki są przygotowywane w zastępach.

Rodzaj posiłków

Śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie HALiZ, jest uprawniony do częściowego zwrotu
wniesionej odpłatności. Z wniesionej odpłatności organizator formy HALiZ potrąca poniesione już koszty minimalnie
wynoszące 250zł (bezzwrotny zadatek).
W przypadku rezygnacji z wypoczynku podczas jego trwania możliwy jest częściowy zwrot kosztów w wysokości dziennej
stawki żywieniowej pomnożonej przez liczbę dni, w których dziecko nie bierze udziału.
Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze
wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.
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Dodatkowe informacje
Podczas Obozu harcerskiego i Kolonii Zuchowej „Słoneczna Przystań 2019” niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z
terenu obozu 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 harcerski Kolonia zuchowa „Słoneczna Przystań 2019” jest przedsięwzięciem wspólnym wszystkich członków Szczepu
19KLDH „Słoneczne Drogi”. Obóz stanowi wyzwanie i ma zapewnić maksymalny rozwój zarówno uczestnikom, jak i
instruktorom. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
- posiadanie opłaconych składek członkowskich ZHP;
- obecność na co najmniej 2 zbiórkach sprzętowych przed obozem;
- regularne uczestnictwo w życiu drużyny przez min. 3 miesiące;
Ważne informacje:
1. Uczestnicy obozu (zuchy i harcerze) nie zabierają ze sobą telefonów komórkowych. Kadra obozu będzie w miarę
możliwości dostępna dla rodziców (preferowana forma kontaktu przez sms), jednak rozmowy uczestników z rodzicami będą
organizowane okazjonalnie (3 razy podczas pobytu). Ze względów wychowawczych niekorzystne jest, gdy dziecko z każdym
najdrobniejszym kłopotem telefonuje do rodziców. Harcerstwo kształtuje samodzielność, która między innymi ma się
przejawiać w rozwiązywaniu swoich problemów bez ciągłego wsparcia z zewnątrz.Dodatkowo młodsze zuchy paradoksalnie
lepiej radzą sobie z tęsknotą, kiedy nie myślą o momencie zadzwonienia do rodzica.
2. Podczas trwania Obozu harcerskiego i Kolonii zuchowej „Słoneczna Przystań” nie przewiduje się odwiedzin. Obecność
rodzica na terenie Przystani YKP w Mizernej będzie jednoznaczna z wcześniejszym odebraniem dziecka z wypoczynku.
Wizyty osób nie będących prawnymi opiekunami są absolutnie niedopuszczalne. Ewentualne indywidualne potrzeby dziecka
(jak dowiezienie brakującego sprzętu) winny być wcześniej skonsultowane i zaplanowane z kierownikiem wypoczynku.
3. Uczestnicy obozu – harcerze – uczestniczą w załadunku i rozładunku sprzętu obozowego, na miejscu sami rozstawiają dla
siebie namioty, budują urządzenia namiotowe, uczestniczą w budowie wspólnie wykorzystywanych urządzeń obozowych
(świetlice, elementy wystroju obozu itp.). Na koniec obozu całe wyposażenie jest wspólnymi siłami demontowane, a namioty
zwijane. Prace te są wykonywane z wykorzystaniem narzędzi takich jak piła, młotek, toporek, szpadel itp. Uczestnicy są
szkoleni i wykorzystują umiejętności cięcia, rąbania, wbijania i wyciągania gwoździ, kopania, wiązania prostych węzłów.
Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy. Wszystkie powyższe działania są
elementami harcerskiego procesu wychowania.
4. Harcerki i harcerze pełnią, wg. ustalonego grafiku, służby obozowe: kuchenną (pomoc w przygotowaniu posiłków i ich
wydawanie, sprzątanie i zmywanie sprzętu kuchennego, zapewnienie gorącej wody do mycia itp.), wartowniczą (dozór terenu
obozu w dzień i w nocy).
5. Specyfika pracy harcerskiej polega na tym, że niejednokrotnie zastępy lub inne zespoły uczestników wykonują zadania na
terenie obozu lub poza nim, w okolicy obozu, pod kierownictwem wyłącznie małoletniego zastępowego lub innego bardziej
doświadczonego harcerza, bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo
uczestników przez cały czas i organizują zajęcia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ale znaczna część aktywności
harcerskiej jest realizowana przez uczestników samodzielnie, bez bezpośredniej obecności instruktorów.
6. Informujemy, że podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom zapewnimy możliwość uczestniczenia w Mszach
Świętych, organizowanych na terenie obozu (tzw. msza polowa) lub w najbliższej parafii.
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Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ
Regulamin uczestnika
Obozu Harcerskiego i Kolonii Zuchowej „Słoneczna Przystań 2019”
Uczestnik ma prawo:
1. Do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki medycznej podczas trwania obozu i kolonii.
2. Korzystania z pełnego wyżywienia oferowanego przez organizatora, dostosowanego do ewentualnych chorób i alergii
pokarmowych.
3. Uczestniczyć czynnie we wszystkich zajęciach programowych skierowanych do jego grupy;
4. Korzystać z udostępnionego mu przez organizatora sprzętu (sportowego, gier planszowych i innych) zgodnie z jego
zastosowaniem i w czasie ustalonym przez wychowawcę;
5. Zgłaszać wychowawcy i organizatorowi uwagi merytoryczne dotyczące jego pobytu, organizacji zajęć, etc.
6. Reprezentować barwy swojego środowiska harcerskiego poprzez noszenie munduru w należytym porządku.
Uczestnik ma obowiązek:
1. Stosować się do wszelkich regulaminów obowiązujących w trakcie obozu i kolonii, planu dnia, a także poleceń instruktorów
harcerskich, oraz osób funkcyjnych na zimowisku (kadra młodzieżowa, zastępowi).
2. Przestrzegać Prawa Harcerskiego i Prawa Zucha.
3. Posiadać na zimowisku ekwipunek zgodny z wykazem ekwipunku udostępnionym przed wyjazdem.
4. Szanować przestrzeń wokół niego, udostępniony mu sprzęt i materiały programowe.
Organizatorzy:
1. Nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt
pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów opiekunowi grupy.
Rodzice, lub prawni opiekunowie Uczestnika:
1. Ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na zimowisku na
podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale komendanta zimowiska w chwili i miejscu jej powstania.
W przypadku złamania regulaminu stosuje się następujące kary:
1. Upomnienie słowne;
2. Upomnienie słowne w obecności grupy – nagana w rozkazie.
3. Czasowe pozbawienie barw środowiska, bądź prawa do noszenia munduru harcerskiego.
4. Czasowe pozbawienie prawa do brania udziału w zajęciach programowych.
5. Wydalenie z obozu i kolonii na koszt rodziców bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za pozostałe dni zimowiska.
Zasady panujące na obozie / kolonii:
1. Podczas trwania obozu / kolonii obowiązuje zakaz odwiedzin.
2. Uczestnikom zabrania się zabierania na obóz/ kolonię telefonów komórkowych, oraz sprzętu elektronicznego.
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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:
Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.
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.
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.
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.

W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.
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.
7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię
przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
8. Nie wolno:
odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,
maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,
prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie:
-

10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

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
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apelowy zgrupowania (usytuowany na polanie nad kanałem). Podobozy usytuowane na tzw. „nowym terenie” mają osobne
miejsce zbiórki na polanie („Wembley”) nad kanałem.
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:
rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry,
rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,
chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych
pomieszczeniach zamkniętych.
zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych,
przenoszenia, przechowywania i używania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka, spirala na
komary),
instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta podobozu,
dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.
b) Ogniska harcerskie
-

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,
przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w
kierunku zabudowań, stogów siana itp.
miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem,
wyznaczyć jednego lub dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem,
w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,
po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.
c) Inne
-

-

komendanci podobozów mają obowiązek przeprowadzenia na początku każdego turnusu próbnego alarmu
przeciwpożarowego,
niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta zgrupowania w celu zwiększenia
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

REGULAMIN SŁUŻBY
1. Służbę pełnią wyznaczone przez komendanta zastępy, pod dowództwem instruktora służbowego (pełnoletniego instruktora
lub wychowawcy kolonijnego). Okres służby trwa dwadzieścia cztery godziny i obejmuje:
pomoc w kuchni,
wartę dzienną,
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.
REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
1. Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor służbowy. Wyznacza się go spośród
pełnoletnich instruktorów lub wychowawców kolonijnych.
2. Do obowiązków instruktora należy:
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-

pilnowanie porządku i czystości w wartowni i na terenie kuchni - wydawanie zastępom służbowym i poszczególnym
harcerzom
poleceń
w
sprawie
porządkowania
zajmowanych
terenów,
namiotów
itp.,

sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków,
sporządzanie listy wart dziennych i nocnych i wywieszanie jej na tablicy rozkazów, w wartowni, na tablicy ogłoszeń
w razie potrzeby wyznaczenie łącznika do służby w komendzie zgrupowania.
3. Do obowiązków zastępu służbowego należy:
pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków,
mycie naczyń kuchennych, porządkowanie i utrzymywanie w czystości kuchni i jej otoczenia,
pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego,
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,
pełnienie służby wartowniczej,
przygotowanie ciepłej wody do kąpieli;
4. Do obowiązków zuchowego zastępu służbowego należy:
-

-

przygotowanie przed posiłkami tac z zestawami na stoły i zaniesienie ich na stoły na stołówce;
zebranie tac po posiłku;
zmycie stołów po ostatniej turze kolacji,
jeśli to konieczne, zmycie również ławek.

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.
Jednoosobowe warty dzienne, ze zmianami co dwie godziny, czuwają od 7:00 do 22:00.
Od 22.00 do 7.00 trwa warta nocna harcerzy z drużyny służbowej, w dwuosobowych zmianach, z których żadna nie może
przekroczyć 2,5 godziny. Zmiana warty w obecności zastępowych obu zastępów służbowych, ew. instruktora służbowego,
odbywa się o godzinie 07:00.
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:
-

-

stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po terenie wskazanym przez instruktora
służbowego,
interweniowanie w razie naruszania przez uczestników porządku lub ciszy nocnej,
zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu i niezwłoczne powiadomienie o tym instruktora służbowego lub
komendanta obozu,
niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu
obozu, gdy zachodzi nagła konieczność zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.),
budzenie w ustalonym czasie instruktora służbowego lub komendanta obozu i zastępu służbowego,
opieka nad znajdującym się na wartowni sprzętem,
obsługa radia;
prowadzenie zeszytu wejść/wyjść przez bramę główną zgrupowania.

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;
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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. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;
6. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

REGULAMIN KĄPIELI
1.

Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
2. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką ratowników oraz komendanta
obozu lub wychowawców.
3. Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę wychowawcy.
4. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na sygnał podany przez prowadzącego kąpiel: krótki gwizdek na rozpoczęcie kąpieli (1 s),
długi gwizdek na jej zakończenie (4s). Dwa krótkie gwizdki oznaczają „uwaga” i są sygnałem dla kąpiących się do
natychmiastowego zatrzymania się w miejscu i wysłuchania poleceń ratownika. Na ustalony sygnał alarmowy (trzy
krótkie gwizdki) kąpiel zostaje natychmiast przerwana a kąpiący się zbierają się na brzegu. Przed wejściem do wody i
wyjściem z niej ratownik odlicza obecnych.
5. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.
6. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.
7. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się.
8. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.
9. Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli.
10. Każdy naruszający postanowienia regulaminu kąpieli może zostać dyscyplinarnie wydalony z obozu.
11. W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych poza terenem obozu komendant obozu ma obowiązek zapoznać
uczestników z regulaminem danego obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z
kąpieliska.
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