Regulamin uczestnika obozu i kolonii
Harcerska Akcja Letnia 2018 – Kokotek

Regulamin uczestnika obozu
1. Podstawą zakwalifikowania na obóz jest wypełniona Karta Kwalifikacyjna oraz
dokonanie odpłatności w terminie i w wysokości określonej przez organizatora.
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego
regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż., regulaminu
kąpieli, regulaminów wewnętrznych obozowiska itp.) oraz do poleceń kadry
wychowawczej, instruktorów oraz komendanta obozu.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest także do przestrzegania Prawa Harcerskiego
oraz do postępowania zgodnie z postawą harcerską pod rygorem usunięcia
z obozu.
4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
Bezwzględnie zakazane jest:
● Samowolne wchodzenie do jeziora. Czas i sposób korzystania z kąpieli ustala
każdorazowo kadra.
● Niszczenie lub używanie sprzętu i wyposażenia niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
● Samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc
czasowego przebywania grupy.
● Używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.
● Spanie poza swoim namiotem.
● Spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów i zażywanie
jakichkolwiek substancji zakazanych przez prawo polskie.
● Zachowanie agresywne wobec reszty uczestników obozu oraz kadry.
5. W namiotach obowiązuje porządek i czystość, za którą w pierwszej kolejności
odpowiada zastępowy, a następnie cały zastęp. Poza namiotami, w szczególności
na placu apelowym, na kąpielisku, w umywalni i na stołówce, obowiązuje
czystość, za którą odpowiada zastęp służbowy.
6. Uczestnik chcąc uzyskać od kogoś z kadry informacje itp. zobowiązany jest do
zameldowania się i nie przekraczania wyznaczonego terenu wokół kadrówki.
7. Wszelki sprzęt pionierski i przedmioty nie będące własnością harcerzy, znajdują
się w magazynie sprzętu lub w kadrówce. Wstęp do magazynu sprzętu i kadrówki
mają jedynie członkowie kadry.
8. Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny
(mp3, telefony komórkowe, aparaty i inne rzeczy wartościowe), który uczestnik
obozu zabierze ze sobą na wypoczynek.
9. Kadra obozu nie zapewnia możliwości ładowania telefonów komórkowych
uczestników podczas trwania obozu.
10. Kadra obozu zastrzega sobie prawo do zatrzymania sprzętu elektronicznego oraz
telefonów komórkowych, jeżeli będą one nadmiernie eksploatowane lub też ich
używanie będzie zakłócało prowadzenie zajęć programowych lub pracę obozu.
Zatrzymane rzeczy zostaną zwrócone po zakończeniu wypoczynku.
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11. Rodzic / prawny opiekun ma prawo zabrać swoje dziecko poza teren ośrodka na
określony czas, uzgodniony z komendantem obozu (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 ośrodka, bierze za niego pełną odpowiedzialność.
12. Każde wykroczenie przeciw zasadom jakiegokolwiek regulaminu będzie
skutkowało ukaraniem uczestnika obozu upomnieniem lub naganą,
a w przypadkach
drastycznych
wydaleniem
z
obozu
na
koszt
rodziców/opiekunów.
13. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz
rozpatrywania indywidualnie wszelkich kwestii, które nie zostały w nim ujęte.

Regulamin przeciwpożarowy
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.
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.
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5.
6.
7.
8.

Przenoszenia i przechowywania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących.
Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.
Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione.
Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.

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.
6. Po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub
zalać wodą.

Regulamin kąpieli
1. Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
2. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób,
pod opieką instruktora, ratownika i w miarę możliwości pielęgniarki.
3. Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę lekarza
obozowego.
4. 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.
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.
10. Względem każdego naruszającego postanowienia regulaminu zostaną
wyciągnięte konsekwencję, łącznie z możliwością wydalenia z obozu.
11. 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.
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Regulamin poruszania się po drogach
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.
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. a. pierwszy ze światłem białym, skierowanym do przodu oraz właściwymi
odblaskami;
b. 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 10 w 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. a. 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska);
b. b. 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem
publicznych środków komunikacji.
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Regulamin zastępu służbowego
Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor
służbowy. Do obowiązków instruktora należy:
1. pilnowanie porządku i czystości na terenie obozu - wydawanie zastępom
i poszczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych
terenów, namiotów itp.,
2. sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego
członków,
3. sporządzanie listy wart nocnych i wywieszenie jej na tablicy rozkazów.
Do obowiązków zastępu służbowego należy:
1. pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego,
2. porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach
użytkowanych przez cały obóz (np. kąpielisko, jadalnia, latryny),
3. pełnienie służby wartowniczej.
Do obowiązków wartowników należy:
1. pełnienie służby w umundurowaniu organizacyjnym zgodnym z odpowiednimi
regulaminami; w porze nocnej strój określa dowódca warty,
2. stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu
po terenie wskazanym przez instruktora służbowego,
3. pełnienie służby aż do momentu przejęcia przez innego wartownika bądź
zwolnienia z pełnienia służby przez bezpośredniego przełożonego,
4. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,
5. zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu/zgrupowania i niezwłoczne
powiadomienie o tym instruktora służbowego lub komendanta obozu,
6. niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu
o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła
konieczność zaalarmowania całego obozu
7. budzenie w ustalonym czasie oboźnego lub komendanta obozu, instruktora
i zastępu służbowego.
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