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Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 12/2015 

z dnia 4 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń hufca. 

 

1.  Na podstawie § 52 ust. 2 pkt. 8 Statutu ZHP Komenda Hufca przyjmuje Regulamin 

korzystania z pomieszczeń hufca, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

2. Traci moc obowiązywania Uchwała Komendy Hufca Ziemi Gliwickiej nr 3/2014 z dnia 

24 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z pomieszczeń hufca. 

 

3. Uchwała została przyjęta większością głosów.  

Na 5 oddanych głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

 

 

(—) pwd. Patryk Rempała ćw. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ HUFCA 

1. Korzystanie z lokalu hufca odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz liczby 
uczestników z osobą odpowiedzialną za udostępnianie lokalu. 

2. Rezerwacji lokalu należy dokonać najpóźniej 2 dni przed planowanym spotkaniem/wydarzeniem, 
po wcześniejszym sprawdzeniu terminarza rezerwacji na stronie internetowej hufca.  

3. W każdym spotkaniu/wydarzeniu musi uczestniczyć minimum jeden pełnoletni instruktor ZHP.  

4. W szczególnych przypadkach Komendant Hufca może wyrazić zgodę, aby odpowiedzialną za 
spotkanie/wydarzenie była pełnoletnia osoba pełniąca funkcję instruktorską. 

5. Pełnoletni opiekun odpowiedzialny za spotkanie/wydarzenie zobligowany jest do podpisania 
oświadczenia, w którym zobowiązuje się do wzięcia pełnej odpowiedzialności za powierzone 
klucze, mienie hufca oraz bezpieczeństwo uczestników spotkania/wydarzenia.  

6. Osoba odpowiedzialna za spotkanie/wydarzenie zobligowana jest do posprzątania lokalu hufca 
przed zdaniem kluczy. 

7. Komenda Hufca oraz osoba odpowiedzialna za udostępnianie lokalu mogą zlecić dodatkowe 
prace na rzecz lokalu hufca, w zamian za udostępnienie pomieszczeń.  

8. Komenda Hufca oraz osoba odpowiedzialna za udostępnianie lokalu mogą zorganizować 
sprzątanie lokalu hufca. Wyznaczone środowiska mają obowiązek stawić się w danym dniu. 

9. Za szkody wyrządzone w lokalu hufca odpowiedzialna bezpośrednio jest osoba wymieniona  
w pkt. 3 lub 4. 

10. O wszelkich usterkach i awariach należy poinformować niezwłocznie osobę odpowiedzialną za 
udostępnianie lokalu. Pod żadnym pozorem nie wolno próbować naprawiać ich na własną rękę!  

11. Podczas spotkań/wydarzeń zabrania się opuszczania lokalu hufca w godzinach nocnych tj. od 
22:00 do świtu. 

12. W lokalu hufca obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00. 

13. Rzeczy pozostawione w lokalu hufca uważa się za niczyje. Komenda Hufca nie ponosi za nie 
materialnej odpowiedzialności.  

14. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu Komenda Hufca może wyciągnąć 
konsekwencje służbowe w stosunku do osób wymienionych w pkt. 3 i 4, środowiska oraz 
pozostałych uczestników.  

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Hufca oraz osoby odpowiedzialnej za 
udostępnianie lokalu. 


