Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 24/2018
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie regulaminu Ośrodka Harcerskiego Łącza.

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8 Statutu ZHP Komenda Hufca postanawia co następuje:
1. Komenda Hufca ustala warunki i regulamin korzystania z Ośrodka Harcerskiego
Łącza. Warunki i regulamin stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej
Załącznik nr 1 do uchwały Komendy Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej nr 24/2018 z dnia 26 września
2018 roku w sprawie regulaminu Ośrodka
Harcerskiego Łącza.

WARUNKI KORZYSTANIA
Z OŚRODKA HARCERSKIEGO ŁĄCZA
1. Ośrodek Harcerski.
1.1. Ośrodek Harcerski Łącza (zwany dalej OH) czynny jest w okresie od 1 kwietnia
do 31 października, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komendanta Hufca
termin może zostać zmieniony.
1.2. Szczegółowe warunki przebywania na terenie OH określa regulamin stanowiący
załącznik do niniejszych warunków.
1.3. Osobą zarządzającą OH jest Komendant OH lub inna osoba wyznaczona przez
Komendanta Hufca.
2. Pobyt na terenie Ośrodka Harcerskiego.
2.1. Osobami upoważnionymi do samodzielnego przebywania w OH są: Komenda
Hufca, Komendant OH.
2.2. Pozostałe osoby/jednostki organizacyjne mogą przebywać na terenie OH po
uzyskaniu zgody Komendanta Hufca lub Komendanta OH.
2.3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie OH wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej.
3. Odpłatność za pobyt na terenie Ośrodka Harcerskiego.
3.1. Cennik:
3.1.1. Członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:
15 zł / osobodzień – na sprzęcie OH
10 zł / osobodzień – na własnym sprzęcie
5 zł / osobodzień – pobyt dzienny
Formy szkoleniowe jednostek organizacyjnych Hufca - stawka ustalana
indywidualnie z Komendantem Hufca.

3.1.2. Pozostali:
20 zł / osobodzień – na sprzęcie OH
15 zł / osobodzień – na własnym sprzęcie
5 zł / osobodzień – pobyt dzienny
3.1.3. Podane ceny są cenami netto.
3.2. Jedna osoba na pełnych 15 uczestników zwolniona jest z opłaty.
3.3. Opłatę za pobyt należy uiścić przed przyjazdem do OH na konto Hufca.
3.4. Osoby zamierzające wynająć OH na wydarzenie o charakterze komercyjnym
winny uzyskać zgodę Komendanta Hufca oraz podpisać umowę najmu, uiścić
opłatę za pobyt oraz kaucję w wysokości ustalonej z Komendantem Hufca.
3.5. Obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej może nastąpić wyłącznie za zgodą
Komendanta Hufca.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej
Załącznik nr 2 do uchwały Komendy Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej nr 24/2018 z dnia 26 września
2018 roku w sprawie regulaminu Ośrodka
Harcerskiego Łącza.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OŚRODKA HARCERSKIEGO ŁĄCZA
1. Przebywanie na terenie OH jest odpłatne.
2. Przebywanie na terenie OH może odbywać się pod nadzorem Komendanta OH lub
osoby przez niego wyznaczonej.
3. Komendant biwaku lub opiekun grupy przebywającej na terenie OH jest w pełni
odpowiedzialny za swoich podopiecznych.
4. Komendant biwaku lub opiekun grupy przebywającej na terenie OH ponosi
materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie OH.
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 – 6:00. Wszelkie odstępstwa muszą być
uzgodnione z Komendantem OH lub osobą przez niego upoważnioną.
6. Każda osoba przebywająca na terenie OH zobowiązana jest do przestrzegania
przepisów ppoż., BHP, regulaminu Korzystania z OH w Łączy oraz Prawa
Harcerskiego.
7. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
spożywania napojów alkoholowych.
8. Za obsługę OH uważa się Komendanta OH oraz osoby przez niego wyznaczone.
9. Na terenie OH można rozpalić ognisko tylko w wyznaczonym miejscu.
10. Na terenie OH obowiązuje zakaz palenia otwartego ognia w budynkach oraz
namiotach.
11. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z przestrzeni pomocniczej (tzw. antresoli)
w domku.
12. Na terenie OH obowiązuje zakaz samodzielnej naprawy urządzeń elektrycznych oraz
instalacji hydrauliczno-kanalizacyjnej.

13. Na terenie OH obowiązuje zakaz używania urządzeń grzewczych innych niż
zamontowane.
14. Wszelkie awarie należy natychmiast zgłaszać Komendantowi OH lub osobie przez
niego wyznaczonej.
15. Na teren OH można wprowadzać zwierzęta tylko za zgodą obsługi. Zwierzę powinno
posiadać ważną książeczka szczepień. Zwierząt nie można wprowadzać do domku.
16. Osoby goszczące, nie uczestniczące w odbywającym się wydarzeniu, nie mogą
nocować na terenie OH. Odstępstwa mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą
Komendanta OH.
17. Komendant biwaku lub opiekun grupy przebywającej na terenie OH jest
zobowiązany do utrzymania czystości na terenie OH.
18. Komendant biwaku lub opiekun grupy przebywającej na terenie OH jest
zobowiązany do dopilnowania oszczędzania prądu i wody.
19. Wstęp do magazynu ma wyłącznie Komenda Hufca, Komendant OH oraz osoby
upoważnione przez Komendanta OH.
20. Biwak lub grupa ma prawo do korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie OH
w ramach określonych przez Komendanta OH.
21. Prawo do korzystania z palników i butli gazowej mają wyłącznie osoby przeszkolone
przez Komendanta OH lub osobę przez niego upoważnioną, po uzyskaniu jego
uprzedniej zgody. Korzystanie z palników i butli gazowej powinno odbywać się
z dala od budynków.
22. Po zakończeniu pobytu, biwak lub grupa przebywająca na terenie OH jest
zobowiązana do przekazania OH w stanie niepogorszonym.
23. Do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu upoważniona jest Komenda
Hufca, Komendant OH oraz osoba wyznaczona przez Komendanta OH, ich uwagi
i spostrzeżenia powinny być natychmiast wykonane.
24. Komendant biwaku lub opiekun grupy przebywającej na terenie OH jest
zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem.
25. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu może zostać nałożona
kara finansowa w wysokości do 100% kwoty zapłaconej za korzystanie z OH.
O nałożeniu kary decyduje Komendant Hufca na wniosek Komendanta OH.

