Gliwice, 14 listopada 2017 r.

Regulaminy obowiązujące podczas
Harcerskiej Akcji Zimowej – półkolonia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 10 w Gliwicach
Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego regulaminu, w których mowa o uczestniku, stosuje się odpowiednio do
uczestniczki.
2. Komendant zimowiska – osoba kierująca zimowiskiem (półkolonią) posiadająca odpowiednie, zgodne z
obowiązującym prawem kwalifikacje..
3. Kadra zimowiska – osoby pełniące funkcje wychowawcze na zimowisku w oparciu o umowy
wolontariackie oraz posiadająca odpowiednie, zgodne z obowiązującym prawem kwalifikacje.
4. Organizator – ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej.
Regulamin uczestnika obozu
1. Podstawą zakwalifikowania na zimowisko jest wypełniona Karta Kwalifikacyjna oraz odpłatność
w wysokości określonej przez organizatora.
2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszystkich
regulaminów obowiązujących na obozie.
3. Uczestnik zimowiska ma obowiązek:
a. uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych organizowanych przez kadrę obozu,
b. dostosowania się do ustaleń zimowiska, porządku dnia i poleceń kadry,
c. dbać o mienie szkoły,
d. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm postępowania w społeczeństwie,
e. poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań,
f.
przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w
Gliwicach oraz w odwiedzanych obiektach.
4. Uczestnikowi zimowiska zabrania się:
a. samowolnego opuszczania terenu szkoły lub innych miejsc czasowego przebywania grupy,
b. samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren szkoły,
c. posiadania oraz spożywania napojów alkoholowych, energetycznych, środków odurzających oraz
wyrobów tytoniowych,
d. zażywania leków bez wiedzy kadry wychowawczej zimowiska,
e. niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku
zaistniałych
szkód
odpowiedzialność
materialną
ponoszą
uczestnik
i/lub
jego
rodzice/opiekunowie.
5. Kadra zimowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, rzeczy
wartościowe, rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w środkach transportu.
6. Kadra zimowiska nie zapewnia możliwości ładowania telefonów komórkowych uczestników podczas
trwania obozu.
7. Kadra zimowiska zastrzega sobie prawo do zatrzymania sprzętu elektronicznego oraz telefonów
komórkowych, jeżeli będą one nadmiernie eksploatowane lub też ich używanie będzie zakłócało
prowadzone zajęcia programowe lub pracę zimowiska. Zatrzymane rzeczy zostaną zwrócone po
zakończeniu zajęć w danym dniu zimowiska..
8. Komendant zimowiska udostępnia specjalny numer telefonu komórkowego, na który można dzwonić w
celu kontaktu z dzieckiem (w godzinach wolnych od zajęć).
9. Rodzic / prawny opiekun ma prawo zabrać swoje dziecko poza teren szkoły na określony czas, uzgodniony
z komendantem zimowiska (potwierdzeniem jest podpis rodzica/ prawnego opiekuna w Książce Pracy).
Rodzic / prawny opiekun, bądź osoba do tego upoważniona przez rodzica / prawnego opiekuna, zabierając
uczestnika poza teren szkoły, bierze za niego pełną odpowiedzialność.
10. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz rozpatrywania indywidualnie
wszelkich kwestii, które nie zostały w nim ujęte.
11. W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu komendant zimowiska, ma prawo do wyciągnięcia
konsekwencji względem uczestnika, włącznie z wydaleniem z zimowiska z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie rodziców (opiekunów) oraz szkoły.
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Regulamin poruszania się po drogach
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego,
wyznaczonego przez komendanta zimowiska.
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.
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 przypadku, gdy nie ma chodnika
lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi 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
pełnoletniej osoby.
5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i przed
wzniesieniami, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom.
6. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności (noc, silny 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 oraz właściwymi odblaskami;
b. ostatni ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu oraz właściwymi odblaskami;
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. Zabrania się:
a. odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego;
b. maszerować po jezdni kolumnie pieszych w czasie mgły, a kolumnie pieszych do lat
10w warunkach niedostatecznej widoczności;
c. prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na:
a. 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska);
b. 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.
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