REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU
1.
2.
3.

Wszystkich harcerzy i instruktorów obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, regulaminów oraz innych postanowień i rozkazów Komendy.
Najwyższą władzą jest Rada Obozu.
Do kompetencji Rady Obozu należy:
 ustalenie szczegółowego planu zajęć wg. programu obozu,
 kierowanie i ocenianie pracy zastępów,
 wnioskowanie o zaliczenie poszczególnych elementów prób na stopnie,
 wnioskowanie o zaliczenie „Próby Harcerza”,
 wnioskowanie o dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego,
 wnioskowanie o przyznanie wyróżnień, nagród, kar.
4. Władze wykonawczą stanowi Komenda Obozu odpowiedzialna za bezpieczeństwo, realizację programu, prace wychowawczą i dyscyplinę.
5. W sprawie dyscypliny i bezpieczeństwa Komendant posiada nieograniczona władzę wobec kadry i uczestników.
6. Wszystkich uczestników obowiązuje umundurowanie harcerskie.
7. Prawa uczestników:
 każdy uczestnik ma prawo do wypoczynku i zabawy,
 uczestniczenia we wszystkich imprezach i wycieczkach,
 zgłaszania wniosków i postulatów do Rady Obozu,
 być nagradzanym i wyróżnianym.
8. Obowiązki uczestnika obozu:
 dbać o powierzony sprzęt i mienie obozu,
 zawiadamianie Komendy o wszystkich nieprawidłowościach mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestników,
 bezwzględne posłuszeństwo wobec przełożonych,
 przestrzegać porządku i aktywne uczestniczyć w życiu obozu.
9. Kategorycznie zabrania się wprowadzać osoby obce na teren obozu bez zgody Komendy, oddalić się od terenu obozu bez zezwolenia Komendy.
10. Wobec winnych niestosowania się do tego i innych regulaminów oraz postanowień komendy stosowane będą kary:
 upomnienie ustne,
 nagana w rozkazie,
 wydalenie z obozu.
11. Wyróżnienia i nagrody:
 Pochwała ustna na apelu
 List pochwalny do szkoły i rodziców.
12. Dopuszcza się stosowanie innych zwyczajnych nagród i kar.

Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za powierzony uczestnikom sprzęt elektroniczny oraz pieniądze.

REGULAMIN KĄPIELI
Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
1. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach maksymalnie 10-osobowych, pod opieką instruktora, ratownika i w miarę
możliwości pielęgniarki.
2. Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę lekarza obozowego, pielęgniarki.
3. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego kąpiel. Należy ustalić także sygnał alarmowy. Przed wejściem do
wody i wyjściem z niej opiekun grupy odlicza obecnych.
4. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.
5. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.
6. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się.
7. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.
8. Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku.
9. W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych, komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu
oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.
10. Każdy naruszający postanowienia regulaminu zostanie dyscyplinarnie wydalony z obozu.

REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ
1.
―
―
2.
―
―

3.
―
―
―
―
―

Pojęcia
posterunek – miejsce przeznaczone wartownikowi do opieki
wartownia – namiot w którym mieszka i śpi zastęp wartowniczy
Zasady pełnienia służby wartowniczej
celem służby wartowniczej jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia wspólnego i osobistego osób przebywających na obozie
zmiany warty następują co 2 godziny
2.1. warta dzienna – 1600÷2200 i 600÷1600 (pełniona przez zastęp wartowniczy)
― jest pełniona przez jednego wartownika
― wartownik pełni wartę w pełnym umundurowaniu, chyba że instruktor służbowy (oboźny) postanowi inaczej
― wartownik pełni wartę na bramie (szlabanie) prowadzącej na teren zgrupowania.
― w przypadku przybycia wizytacji władz zwierzchnich, gdy w pobliżu nie ma dowódcy warty lub instruktora służbowego (oboźnego), wartownik ma
obowiązek zameldować obóz; w przeciwnym wypadku wartownik salutuje a obóz melduje dowódca warty lub instruktor służbowy (oboźny)
― wartownik wzywa dowódcę warty za pomocą gwizdka
― wartownik salutuje instruktorom i kadrze obozu oraz kolumnie umundurowanej, natomiast staje na baczność, gdy przez bramę przechodzi kolumna
nie umundurowana
2.2. warta nocna – 2200÷600 (pełniona przez zastęp wartowniczy)
― jest pełniona przez dwóch wartowników umundurowanie wartowników określa instruktor służbowy (oboźny)
― wartownicy chodzą po posterunku oddzielnie, co pewien czas spotykając się i wymieniając spostrzeżenia
― po pojawieniu się na posterunku lub w jego okolicy nieznanych osób, warta zatrzymuje ich słowami: „stój – służba wartownicza na terenie obozu – kto
idzie?”; jeżeli rozkaz nie odniesie skutku, wartownik ma obowiązek go powtórzyć, jeżeli to nie pomoże, może użyć latarki
― gdy warta stwierdzi na terenie obozu obce, niepowołane osoby lub inne zagrożenie, jeden z wartowników pozostaje na posterunku, a drugi budzi
dowódcę warty lub instruktora służbowego; dowódca warty po dokonaniu oceny sytuacji także może nakazać obudzenie instruktora służbowego
― kolejna zmiana warty jest budzona na 15 minut przed końcem warty; budzi jeden wartownik, drugi w tym czasie pilnuje posterunku; wartownicy nie
mogą zejść z posterunku dopóki nie zostaną zmienieni
Obowiązki wartownika
wartownik ma obowiązek:
pilnie obserwować teren posterunku
w przypadku zagrożenia posterunku powiadomić dowódcę warty i instruktora służbowego (oboźnego) i ogłosić alarm
pełnić służbę aż do momentu przejęcia przez innego wartownika, albo zwolnienia z pełnienia służby przez instruktora służbowego (oboźnego)
poinformować dowódcę warty o przybyciu osób nie upoważnionych a chcących wejść na obszar posterunku (obozu) po uprzednim ich zatrzymaniu
wartownikowi podczas pełnienia służby nie wolno rozmawiać, jeść, spać, śpiewać, ani wykonywać innych czynności przeszkadzających w pełnieniu służby i
odwracających jego uwagę

4. Prawa wartownika
wartownik ma prawo:
― wydawać polecenia związane z pełnioną służbą wszystkim osobom znajdującym się w obrębie posterunku z wyjątkiem dowódcy warty i instruktora
służbowego (oboźnego)
― nie wykonywać poleceń jakichkolwiek osób poza dowódcą warty i instruktorem służbowym (oboźnym)
― pić napoje przyniesione mu przez zastępowego służbowego,
― siedzieć (dotyczy warty dziennej), o ile nie przeszkadza mu to w obserwacji posterunku,
― w czasie deszczu schronić się do wskazanego mu przez zastępowego służbowego namiotu, tak jednak aby mógł z niego obserwować swój posterunek,
― w przypadku zagrożenia mienia lub życia ludzkiego opuścić posterunek, lecz jedynie na taką odległość, by mógł obserwować swój posterunek
5. Obowiązki zastępowego służbowego
― jest dowódcą warty
― wykonuje polecenia instruktora służbowego (oboźnego)
― melduje instruktorowi służbowemu (oboźnemu) o wszystkich zajściach godnych uwagi
― wydaje polecenia członkom zastępu wartowniczego i dzieli między nich pracę
― nadzoruje i sprawdza pracę zastępu
― pilnuje porządku i czystości na terenie pełnionej służby
― sporządza grafik wart i wywiesza go na tablicy rozkazów po uprzednim zatwierdzeniu przez instruktora służbowego (oboźnego)
― sporządza listę osób, które należy budzić, dołączając ją do grafiku wart
6. Obowiązki zastępu służbowego (wartowniczego)
― pełnienie warty
― utrzymywanie porządku na obozie, wokół niego, na drogach i ścieżkach
― wymiana worków na śmieci
― kontrola segregacji śmieci
― wykonywanie innych czynności określonych przez instruktora służbowego (oboźnego)

ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
I. Wskazania zapobiegawcze
1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy obozu.
2. Każdy harcerz powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy
uczestnik, jeżeli zauważy pożar lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, powinien natychmiast zawiadomić o tym instruktora.
3. Na początku obozu należy zorganizować wystarczającą liczbę stanowisk z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, tłumnice,
wiadra, bosaki, siekiery, beczka z wodą, skrzynia z piaskiem).
4. 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.
5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu oraz
bezzwłocznie zawiadomić Straż Pożarną.
6. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu
akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia.

II. Ustalenia porządkowe Na obozie zabrania się:
1. Rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych.
2. Chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach.
3. Zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
4. Używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych.
5. Przenoszenia i przechowywania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących.
6. Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.
7. Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.
8. Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.

III.

Ogniska harcerskie
1. Odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być mniejsza niż 100 m.
2. Przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań,
stogów siana itp.
3. Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem.
4. Wyznaczyć dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem.
5. W pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia.

IV.

6. Po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.
Inne
1. Komendant na początku obozu powinien ustalić z władzami leśnymi i Strażą Pożarną zasady ochrony przeciwpożarowej obozu oraz bezpiecznego
posługiwania się ogniem.
2. Zaleca się komendantom obozów przeprowadzenie na początku każdego turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego.

Niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta obozu w celu zwiększenia
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W CZASIE WYCIECZKI, W MARSZU, NA BIWAKU
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 przodzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie
najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów!
3. Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub
pojedynczo, w razie gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną dróg jeden za drugim lub przy małym ruchu –
parami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub szosie.
4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i
kierowcom.
6. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności(noc, ulewny deszcz), pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony(od osi jezdni) są
zobowiązani nieść zapalone latarki:
a. Pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,
b. Ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.
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 w kolumnie pieszych w czasie mgły, a w kolumnie 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 na:
a. 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
b. 15 uczestników przy innych formach, m.in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji powinien przypadać jeden opiekun.

Zapoznałem się z regulaminami obowiązującymi na obozie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zrozumiałem również, że nieprzestrzeganie ww regulaminów oraz
ustaleń i rozkazów kadry może skutkować wydaleniem z obozu.
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