
 

 

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej  
 

Załącznik nr 1 do uchwały Komendy Hufca ZHP Ziemi 
Gliwickiej nr 6/2021 z dnia 30 marca  2021 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: 

20 zł / osobodzień – na sprzęcie OH 

15 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: 

25 zł / osobodzień – na sprzęcie OH 

20 zł / osobodzień – na własnym sprzęcie 

5 zł / osobodzień – pobyt dzienny 

 

 

3.1.3. Stawka osobodnia podczas Harcerskiej Akcji Letniej ustalana indywidualnie                                       

Komendantem Hufca.   

3.1.4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


