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Warunki uczestnictwa 
 
 

Nazwa formy Harcer-

skiej Akcji Letniej i Zi-

mowej 

Obóz 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły” Mrzeżyno 2021 

Typ formy Har-

cerskiej Akcji 

Letniej i Zimo-

wej 

obóz stały  

 

Dane organizatora) 

Chorągiew Krakowska 

Hufiec ZHP Krzeszowice  

4. Szczep Harcerski „Żywioły” 

 

Adres formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej 

Baza Hufca ZHP Andrychów 

Rogowo Teren WAK 

72-330 Mrzeżyno 

 

Czas trwania  3.07.2021 – 18.07.2021  

Data i godzina wyjazdu 
Ok. godz. 22.00 Miejsce 

wyjazdu 

Parking przy kościele św. Jana Pawła II w Krzeszowicach   

Data i godzina powrotu 
Ok. godz. 8.00 Miejsce 

powrotu 

Parking przy kościele św. Jana Pawła II w Krzeszowicach  

Kontakt do kierownika formy Harcerskiej Akcji 

Letniej i Zimowej  

phm. Antonina Guzik,  

tel. 662097580, 

antonina.guzik@zhp.net.pl 

 

Kontakt z kadrą podczas formy  

Prosimy o kontakt w godzinach ciszy poobiedniej względnej. 

dh Krzysztof Śliwiński, kwatermistrz obozu 

tel. 796 096 700 

pwd. Łucja Wieczorek, drużynowa 8. GZ „Księżycowe Smoki” 

tel. 723 737 552 

pwd. Karolina Bonarska, wychowawca 9. DH „Drużyna Pierścienia” 

tel. 501 790 227 

pwd. Natalia Korba, drużynowa 10. DH „Arbor” 

tel. 535 012 406 

pwd. Piotr Nowak, drużynowy 12. DH „Leśni Zwiadowcy” 

tel. 666 926 130 

pwd. Zuzanna Zimnal, drużynowa 32. DSH „Przeszczep Hydrauliczny” 

tel. 694 297 741 

dh Tomasz Gut, drużynowy 37. DW „Zakon Feniksa” 

tel. 787 311 837 

 

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW 
Każdy z uczestników opłaca składki członkowskie ZHP (36 zł za kwartał, 144 zł za cały rok), 

w ramach których zostaje zagwarantowane ubezpieczenie NNW.  

 

Warunki socjalne podczas formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej 

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, na terenie bazy harcerskiej Hufca ZHP Andrychów Chorągiew Krakow-

ska, tuż przy plaży. Uczestnicy obozu (zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy) będą spali w namiotach typu wojskowego „10” na pryczach 

(łóżkach). Uczestnicy będą korzystać z półek, a zuchy, będą miały w swoich namiotach dodatkowo podesty na ziemi. Uczestnicy będą mieli do 

dyspozycji bieżącą, ciepłą wodę – zarówno w specjalnie przygotowanych umywalniach pod namiotem, jak i w prysznicach. Na terenie obozu będą 

do dyspozycji latryny i/lub toalety typu „Toi Toi”. Uczestnicy będą musieli sami zbudować pionierkę obozową, w tym ogrodzenie i bramę obozową. 

Uczestnicy będą pełnili służbę pomocniczą w kuchni polowej, a także służbę wartowniczą. 

 

Zakwaterowanie w pokojach do 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę lub namiotach przy zachowaniu 4 m2 powierzchni 

noclegowej. 

W czasie obozu wędrownego w namiotach turystycznych mogą nocować maksymalnie 3 osoby z jednej grupy/zastępu, przy wykorzystaniu tego 

samego namiotu w czasie całego obozu. 

Uczestnicy mają zapewniony dostęp do mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody. 

Koszt obozu, terminarz wpłat 

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 

a) dla pierwszego dziecka z rodzeństwa: 1200 PLN 

b) dla drugiego dziecka z rodzeństwa: 1000 PLN 

c)     dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka z rodzeństwa oraz 

koszt pobytu dla zucha: 800 PLN

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania obozu ze środków Gminy Krzeszowice oraz Hufca ZHP Krzeszowice. W tym celu należy pobrać, wy-

pełnić i wysłać wniosek o dofinansowanie na adres skrzynki mailowej: komendant@krzeszowice.zhp.pl do terminu wyznaczonego przez komendę 

hufca (koniec maja). Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane bezpośrednio przez komendanta Hufca ZHP Krzeszowice.  

 

mailto:komendant@krzeszowice.zhp.pl
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Zaliczka za obóz, wysyłana do 7 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia dziecka na obóz (najpóźniej w dniu 10 maja), wynosi 400 PLN.  

W przypadku niezakwalifikowania dziecka na obóz zaliczka zwracana jest na konto nadawcy w czasie nie dłuższym, niż do 14 czerwca. 

 

Ostateczny termin wpłacenia całości kwoty upływa z dniem 14 czerwca.  

 

Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Za każdą wpłatę wystawiana jest osobna faktura zaliczkowa oraz faktura końcowa za całość wpłaty. W przy-

padku wystawienia faktury na inną osobę/ firmę, prosimy o maila z informacją, na jakie dane ma być wystawiona faktura. 

 

Wpłat można dokonywać wyłącznie na podane dane:  

Numer konta: 63 1600 1462 1882 8543 5000 0057 

Hufiec ZHP Krzeszowice 

Ul. Karmelicka 31 

31-131 Kraków 

Tytuł przelewu: Zapłata za obóz [imię i nazwisko uczestnika]  

 

W ramach wpłat zapewniamy: 

• opiekę profesjonalnej kadry, 

• organizację wszechstronnie rozwijających zajęć, 

• wypoczynek nad morzem, 

• opiekę ratownika wodnego, 

• upominki i nagrody, 

• atrakcje podczas wycieczek, 

• przejazd pociągiem i autokarami, 

• ubezpieczenie NNW, 

• zakwaterowanie w warunkach namiotowych, 

• pełnowartościową stawkę żywieniową, 

• dostęp do obiektów sanitarnych, 

• opiekę medyczną, 

• organizację zajęć o charakterze profilaktycznym. 

 

Każde dziecko jadące na obóz ma również obowiązek zapłacenia składek członkowskich ZHP (36 zł za kwartał, 144 zł za cały rok) na dane (inne, 

niż w przypadku wpłaty na obóz!): 

18 8591 0007 0020 0092 3992 0001, Krakowski Bank Spółdzielczy 

Hufiec ZHP Krzeszowice 

Ul. Karmelicka 31 

31-131 Kraków  

Tytułem: Składka członkowska ZHP – Imię i nazwisko – 4. SH [nazwa gromady/ drużyny] 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

Sprzęt turystyczny 
 Duży plecak – taki, w którym zmieści się wszystko. NIE: torba lub walizka.  
 Mały plecak – taki, który przyda się na wycieczki – do schowania kanapek, picia, peleryny przeciwdeszczowej. 
 Latarka oraz zapasowe baterie. 
 
Do spania 
 Śpiwór 
 Jasiek lub sama poszewka z jaśka (do wypełnienia ubraniami w środku) 
 Prześcieradło 
 Pidżama (albo osobny dres do spania) 
 
Dokumenty 
 Legitymacja szkolna lub dowód osobisty 
 Leki wraz z dawkowaniem (wszystkie leki wychowawca grupy zbiera wraz z przejęciem opieki nad dzieckiem 3.07.2021  
 oraz oddaje je w dniu powrotu 18.07.2021 – dziecko nie może przechowywać ani zażywać leków bez wiedzy wychowawcy) 
 
Zdrowie i higiena 
 Ręczniki 
 Szczoteczka, pasta do zębów 
 Mydło lub żel pod prysznic, szampon 
 Nawilżane chusteczki 
 Szczotka do włosów 
 Dezodorant 
 Trochę proszku do prania 
 Środek na komary, kleszcze i gzy 
 Krem UV z filtrem powyżej 20 
 
Odzież 
 Kurtka wodoodporna/ peleryna przeciwdeszczowa 
 Ciepły sweter bądź polar 
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 Koszulki z krótkim rękawem – kilka sztuk 
 Dres bądź inne ubranie sportowe 
 Majtki (w większej ilości) 
 Skarpety (w większej ilości) 
 Długie spodnie (minimum 2 pary) 
 Pełen mundur 
 Krótkie spodenki/spódnica 
 Czapka – np. z daszkiem 
 Wygodne i sprawdzone buty trekkingowe (lub pionierki/glany) 
 Klapki 
 Adidasy lub trampki, sandały 
 Kalosze lub buty nieprzemakalne 
 Strój obrzędowy (przebranie nawiązujące do świata Wikingów) 
 Strój kąpielowy 
 
Akcesoria 
 Szmatka do wycierania naczyń 
 Nóż (finka) 
 Przybory do szycia 
 Przybory do pisania (długopis, zeszyt) 
 Niezbędnik (sztućce) 
 Kubek (nietłuczący) 
 Menażka (naczynia nietłukące) 
 
Inne 
 Niewielka ilość pieniędzy (istnieje możliwość przechowania pieniędzy u wychowawcy lub drużynowego – prosimy wtedy  
 o zapakowanie banknotów o małych wartościach w opisanej kopercie) 
 Instrument muzyczny 
 Akcesoria do szycia (2 guziki do munduru) 
 Zapałki 
 Reklamówki na ubrania 
 Wieszak na mundur 

 

Środki ochrony osobistej (osłony nosa i ust w odpowiedniej liczbie, środki do dezynfekcji rąk np. żele/płyny/chusteczki antybakteryjne) 

Butelka wielorazowego użytku na wodę pitną 

 

Ważne! Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie rzeczy. Zalecamy nie brania ze sobą telefonów komórkowych 

– kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem telefonu wychowawcy w wyznaczonych do tego godzinach. 

 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania 

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Uczestnicy obozu poma-

gają w drobnych pracach, takich jak obieranie ziemniaków w ramach odbywania służby. Posiłki przygotowywane są w 

specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu kuchennym, w którym zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z 

wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w idealnym stanie higieniczno-sanitarnym pomimo polowych wa-

runków. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

• Organizacja żywienia jest dostosowana do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych. 

• Zaopatrzenie zorganizowane jest na zasadzie wydzielenia strefy czystej i brudnej. W strefie czystej mogą 

przebywać jedynie uczestnicy i kadra. Towary są dostarczane do strefy brudnej, do której mają dostęp 

osoby z zewnątrz. 

• Osoby dostarczające towary do strefy brudnej stosują zasady higieny przy przygotowywaniu żywności, prze-

strzegają zasad mycia rąk, higieny układu pokarmowego, unikają dotykania okolic oczu i ust. 

• Kuchnia i stołówka pracują wyłącznie na potrzeby uczestników i kadry formy wypoczynku. 

• W przypadku organizowania wyżywienia w formie zewnętrznego cateringu - posiłki dostarczane są do strefy 

brudnej, a stamtąd odbiera je wyznaczona osoba z kadry obozu. 

• Wielorazowe naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C w zmywarce. W 

przypadku braku zmywarki – wielorazowe naczynia i sztućce są myte w detergentem w ciepłej wodzie i 

wyparzane. Naczynia (menażki) i sztućce osobiste, używane wyłącznie przez jednego uczestnika, są myte 

w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu oraz raz dziennie wyparzane.  

• Na stołówce są wyznaczone miejsca dla zastępów/drużyn. Spożywanie posiłków jest rozdzielone na tury, w 

systemie wymieniających się zmian. Często dotykane powierzchnie, w tym powierzchnie wspólne są regu-

larnie czyszczone za pomocą zwykłego detergentu po każdej turze. 

• Dania są podawane przez obsługę/wydawane uczestnikom/przynoszone do stołów 

• Jeżeli przy wydawaniu posiłków pracują osoby zewnętrzne - osoby wydające posiłki, mające kontakt z 

uczestnikami, stosują się do wymagań przepisów (dystans 1,5m, noszenie maseczek i rękawiczek) 
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Rodzaj posiłków 

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)  
1. Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane). 
2. Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp. 
3. Witaminy – owoce i warzywa. 
4. Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp. 
5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane. 
6. Urozmaicony jadłospis 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie HALiZ, jest uprawniony do częściowego zwrotu wniesionej odpłatności. 

Z wniesionej odpłatności organizator formy HALiZ potrąca poniesione już koszty, np. koszt wykupionych przejazdów uczestnika/biletów, za-

kupionych materiałów programowo-organizacyjnych, zakupionego wyżywienia itp.   

Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze wskazaniem rachunku 

bankowego, na który ma być dokonany przelew.  

Sytuacje nadzwyczajne 

1. ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej osoby jako uczest-

nika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych w sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest 

działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do przewodzenia, takie jak 

w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub 

uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewi-

dzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.  

3. ile więc okoliczność rozumiana jako siła wy sza wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub uniemożliwiać) 

zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej 

strony na piśmie. W takim wypadku: 

a. O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez 

ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w celu usunięcia skutków 

działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla uczestnika; 

b. O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczest-

nika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.  

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące 

skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP 

wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty 

poniesione przez ZHP na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika.  

5. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, 

w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana 

na poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla 

uczestnika kwotę wyższą, niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo 

wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem uczestnika jest uzupeł-

nienie tych wpłat.  

6. Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego 

ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.  

7. W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to także wówczas stosunek 

prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.  

Dodatkowe informacje 

Podczas obozu stałego niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu stałego wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów praw-

nych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie 

złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.) 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnolet-

nich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, 

a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia uczestnika. 

 
• Obóz jest przedsięwzięciem wspólnym i wszyscy członkowie drużyn i gromad są tak samo odpowiedzialni za jego powodzenie i dobrą 

atmosferę.  

• Harcerki i harcerze są podzieleni na zastępy oraz szóstki, które są najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi na obozie. Zastęp/ 

szóstka jest zakwaterowany w jednym namiocie, większość zadań programowych, czynności organizacyjnych i porządkowych oraz 

służb jest wykonywana zastępem/ szóstką. Zastępem dowodzi zastępowy - doświadczony rówieśnik lub nieco starszy uczestnik, 

którego zadaniem jest kierowanie zastępem i który jest uprawniony do wydawania członkom zastępu niezbędnych poleceń. 

• Specyfika pracy harcerskiej polega na tym, że niejednokrotnie zastępy lub inne zespoły uczestników wykonują zadania na terenie 

obozu lub poza nim, w okolicy obozu, pod kierownictwem wyłącznie małoletniego zastępowego lub innego bardziej doświadczonego 

harcerza, bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników przez cały czas 

i organizują zajęcia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ale znaczna część aktywności harcerskiej jest realizowana przez 

uczestników samodzielnie, bez bezpośredniej obecności instruktorów. 

• Proponujemy, by dzieci nie zabierały telefonów komórkowych lub przekazały je do depozytu instruktorowi – będą wówczas udostęp-

niane w czasie ciszy poobiedniej. Harcerstwo kształtuje samodzielność, która między innymi ma się przejawiać w rozwiązywaniu 
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swoich problemów bez ciągłego wsparcia z zewnątrz. Z dzieckiem można porozmawiać za pośrednictwem telefonu wychowawcy lub 

innej osoby z kadry. 

• Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość dbania o swój rozwój duchowy na jeden z dwóch sposobów 

– poprzez uczestnictwo w Mszy Świętej (lub w formie on-line) albo w zajęciach poświęconych duchowości (rozumianej jako praca 

nad sobą, w oderwaniu od tradycyjnie rozumianej religijności). 

 

Zasady dotyczące wizyt rodziców - w związku z ograniczaniem kontaktu z osobami z zewnątrz w celu minimalizacji ryzyka, odebranie dziecka 

z formy wypoczynku jest bez powrotu.  

 

Dodatkowe oświadczenia - w celu zakwalifikowania dziecka do udziału w formie wypoczynku, rodzice / opiekunowie są zobowiązani wypełnić 

/ podpisać dodatkowe oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury oraz o świadomości ryzyka związanego z pande-

mią. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego - do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u 

dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) 

 

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  

Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczone do przewozu uczestników. 

Osoby przywożące i odbierające dzieci bezpośrednio na i z miejsca wypoczynku nie mogą wchodzić na teren wypoczynku.  

 

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic / prawny opiekun ma obowiązek 

poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo 

dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie 

opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.  

 

Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku z indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas wypo-

czynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 

 

Miejsce zbiórki i powrotu na i z wypoczynku podzielone jest na strefy - osobno dla osób odprowadzających i dla uczestników wypoczynku 

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ 

1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na obóz stały jest oddanie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej oraz odpowied-

niego Załącznika do Karty kwalifikacyjnej (nr 8 dla uczestników niepełnoletnich, nr 9 dla uczestników pełnoletnich).  

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Karty kwalifikacyjnej. Oddanie Karty jest jednoznaczne z pełną ak-

ceptacją Regulaminu.  

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do zakończenia 

obozu. Wychowawcami są osoby pełniące funkcje instruktorskie na obozie.  

4. Życie podczas obozu jest normowane ramowym rozkładem dnia, planem pracy obozu i regulaminami.  

5. Uczestnicy mają prawo: 

a) uczestniczyć w zajęciach obozowych, 

b) korzystać ze sprzętu obozowego według ustalonych zasad, 

c) zgłaszać kadrze obozu i komendantowi wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania obozu i 

programu. 

6. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) postępować zgodnie z Prawem Zuchowym i Obietnicą Zuchową, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,  

b) stosować się do wszystkich obowiązujących regulaminów oraz poleceń wychowawców, 

c) z szacunkiem odnosić się do kadry i pozostałych uczestników, 

d) przestrzegać ciszy nocnej, 

e) dbać o porządek, 

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a w wypadku choroby lub złego samopoczucia powiadomić o tym 

wychowawcę, który decyduje o dalszym postępowaniu, 

g) punktualnie stawiać się na wyznaczonych zbiórkach, 

h) pełnić służbę według ustalonego grafiku, 

i) zgłaszać do komendy wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obozu, 

j) przebywać stale na terenie obozu, chyba, że wychowawca jasno wyrazi zgodę na opuszczenie tego te-

renu, 
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k) bezwzględnie wystrzegać się korzystania z wszelkiego rodzaju używek, takich jak alkohol, papierosy, środki 

odurzające, 

l) dostosować się do przyjętego reżimu sanitarnego/zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

7. Komendant ma prawo: 

a) mianować i zmieniać zastępowych i składy zastępów, 

b) mianować i zmieniać funkcyjnych kadry obozu, 

c) zmieniać stan zastępu służbowego, 

d) udzielać kar i pochwał. 

8. Kary: 

a) ustne upomnienie, 

b) nagana w rozkazie komendanta obozu, 

c) za drastyczne łamanie regulaminów uczestnik może zostać wydalony z obozu. 

9. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu obozu (w szczególności podpunktu 6f) uczestnik może zostać 

skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z obozu na koszt 

rodziców/opiekunów. W takim przypadku rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka w ciągu 48 go-

dzin od wydania decyzji.  

10. Uczestnik (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas po-

dróży i pobytu na obozie.  

11. 4. Szczep Harcerski „Żywioły” nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych 

i wartościowych oraz pieniędzy nie pozostawionych w depozycie na czas zajęć lub czas trwania obozu.  

12. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków  w okresie od dnia rozpoczęcia obozu do 

dnia jego zakończenia.  

13. Rodzic/opiekun ma prawo zabrania swojego dziecka poza teren obozu/kolonii, na określony czas uzgodniony z 
komendantem obozu po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia. Zabierając uczestnika poza teren obozu, ro-
dzic/opiekun bierze za niego pełną odpowiedzialność. 

14. Ostateczna interpretacja regulaminów należy do komendanta obozu. 

 

 

 

1. Za porządek i czystość na terenie obozu odpowiada komendant obozu, który ustala zakres odpowiedzialności dla kadry 

wychowawczej i personelu gospodarczego obozu. 

2. Kadra obozu obowiązana jest do prowadzenia pracy zdrowotno-wychowawczej z uczestnikami, w tym również w zakre-

sie porządku, czystości i higieny. 

3. Prace porządkowe wykonują zastępy służbowe, nadzorowane przez instruktora służbowego. Instruktor służbowy ustala 

zadania dla zastępów służbowych w porozumieniu z komendą obozu, pielęgniarką, kwatermistrzem. 

4. Komendant obozu dokonuje codziennie przeglądu czystości na terenie obozu. 

5. Za czystość w namiotach odpowiadają ich mieszkańcy, zobowiązani do codziennego, starannego słania łóżek, trzepania 

koców, do utrzymywania ładu na półkach i w plecakach. 

6.  Za stan sanitarny zespołu służby zdrowia odpowiada personel medyczny. Za bieżący stan sanitarny części żywieniowej 

odpowiada kwatermistrz lub inna osoba zgodnie z zakresem odpowiedzialności ustalonym przez komendanta obozu, przy 

czym personel medyczny prowadzi stały nadzór nad utrzymaniem standardów części żywieniowej. 

7.  Personel medyczny nadzoruje od strony merytorycznej całość obozu w zakresie zasad higieny, w tym również pod kątem 

wartości odżywczych i zdrowotnych serwowanych posiłków, przedkładając komendantowi obozu wnioski i zalecenia do 

wykonania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.  

8. Za czystość umywalni i latryn odpowiadają wszyscy uczestnicy obozu, w szczególności osoba odpowiedzialna wyzna-

czona przez komendanta (oboźny, instruktor służbowy, zastępowy zastępu służbowego itp.) Za odkażanie i dezynfekcję 
przedmiotów i przestrzeni wspólnych odpowiadają pełnoletni członkowie kadry wypoczynku. 
9. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do miejsc w których mogą myć ręce mydłem i wodą 
10. Przy wejściach do budynków oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych w widocznym miejscu umieszczone są 
dozowniki z płynem odkażającym 
11. W umywalniach oraz pomieszczeniach kuchennych są umieszczone instrukcje mycia rąk.  
12. Przy korzystaniu z pionu sanitarnego należy zachować dystans społeczny. 
13. Należy regularnie, możliwie jak najczęściej, wietrzyć pomieszczenia, namioty i namioty sanitarne.  
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1. Z kąpieliska można korzystać tylko w obecności ratownika.  

2. Zajęcia na kąpielisku odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć. 

3. Grupa korzystająca z kąpieliska nie może liczyć więcej, niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.  

4. Zajęcia na kąpielisku mogą odbywać się tylko w obecności opiekuna  i ratownika.  

5. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska.  

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są obowiązane podporządkować się nakazom ratownika. 

7. podczas przebywania na terenie plaży i kąpieliska, ograniczony jest bezpośredni kontakt z osobami trzecimi np. 

Przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.  

 

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/wychowawców!  

3. Kolumna porusza się według następujących zasad: 

Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika. 

Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. 

Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie 

zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pie-

szych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m. 

Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej 

drogi) musi świecić latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna 

świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu. 

W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący 

i zamykający kolumnę pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy 

skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości 

między sobą nie większą niż 10 m. 

W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE. 

W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą 

stroną jezdni a tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych 

przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się kolumny jest zabronione. 

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. Nie wolno:  

• odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,  

• maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,  

• prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieszy
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1. Osoby z chorobą lokomocyjną zobowiązane są na pół godziny przed skorzystaniem ze środka transportu zażyć 

Aviomarin. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu.  

2. Uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący 

dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym.  

3. W środkach transportu wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi drzwiami i są liczeni przez wychowawców.  

4. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę.  

5. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.  

6. Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczonego do przewozu uczestni-

ków. 

 

1. Zadaniem zastępu służbowego jest pełnienie służby w zgrupowaniu.  

2. Bezpośrednim przełożonym zastępu służbowego jest oboźny lub wyznaczony przez komendanta instruktor służ-

bowy. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków zastępu służbowego będzie każdorazowo omawiany przez oboźnego lub in-

struktora służbowego przed rozpoczęciem służby. 

4. Oboźny lub instruktor służbowy może zwolnić zastęp służbowy i zezwolić mu na uczestniczenie w zajęciach pro-

gramowych obozu. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy przez jakiś okres obecność zastępu służbowego w zgru-

powaniu nie będzie konieczna. Zastęp służbowy ma obowiązek ponownie stawić się do pełnienia służby o godzinie 

wyznaczonej przez oboźnego. 

5. Przekazanie i przyjęcie służby powinno odbywać się po sprawdzeniu stanu higienicznego sprzętu, urządzeń ku-

chennych, czystości terenu, stanu namiotów sanitarnych i urządzeń sanitarnych pozostawionych przez zastęp koń-

czący służbę. 

6. Zaopatrzenie powinno być zorganizowane na zasadzie wydzielenia strefy czystej i brudnej. W strefie czystej mogą 

przebywać jedynie uczestnicy i kadra. Towary należy dostarczać do strefy brudnej, do której dostęp mają osoby z 

zewnątrz. 

7. Osoby odbierające towary dostarczane do strefy brudnej muszą restrykcyjnie stosować właściwe zasady higieny 

przy przygotowywaniu żywności przestrzegać zasad mycia rąk, higieny układu oddechowego, unikać okolic oczu 

i ust. 

8. Kuchnia i stołówka pracują wyłącznie na potrzeby uczestników i kadry formy wypoczynku. 

9. W przypadku organizowania wyżywienia w formie zewnętrznego cateringu powinno on być dostarczane o strefy 

brudnej, a stamtąd odbierane rzez wyznaczaną osobę z kadry obozu. 

10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 st. C w zmy-

warce (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma - wyparzanie gorącą wodą po myciu). W przy-

padku braku zmywarki, należy myć je detergentem w ciepłej wodzie i wyparzać. Naczynia (menażki) i sztućce oso-

biste, używane wyłącznie przez jednego uczestnika, należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu oraz raz 

dziennie wyparzać. 

11. Na stołówce wyznacza się stałe miejsca dla drużyn. Spożywanie posiłków należy rozdzielić na tury, w systemie 

wymieniających się zmian. Należy zapewnić regularne czyszczenie często dotykanych powierzchni wspólnych za 

pomocą zwykłego detergentu – po każdej turze. 
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12. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, albo dezyn-

fekować osuszone dłonie wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 

60%). 

13. W pomieszczeniach kuchennych należy umieścić instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk oraz ich dezyn-

fekcji. 

14. Dania są podawane przez obsługę/wydawane uczestnikom/przynoszone do stołów. 

15. Jeśli przy przygotowaniu i podawaniu posiłków pracują osoby zewnętrzne (nie uczestnicy obozu), to powinny sto-

sować się do wymagań przepisów (dystans 1,5m, noszenie przez osoby mające kontakt z uczestnikami maseczek i 

rękawiczek). 

 

1. Służbę wartowniczą dzienną pełnią pojedynczo lub w parach harcerze z zastępu służbowego.  

2. Służba wartownicza nocna pełniona jest od początku ciszy nocnej do czasu pobudki przez warty harcerskie – ob-

owiązują co najmniej dwuosobowe warty.  

3. W razie jakiegokolwiek zagrożenia nocny wartownik budzi wybraną osobę z kadry, która decyduje o dalszym po-

stępowaniu, także o ogłoszeniu alarmu wartowniczego. W sytuacjach wyjątkowego zagrożenia wartownik może 

sam ogłosić alarm korzystając z gwizdka alarmowego.  

4. Wartownik ma prawo zejść ze służby dopiero w chwili, gdy następny wartownik zacznie pełnić swoją funkcję.  

5. Obowiązkiem wartownika jest pilnowanie majątku, spokojnego snu  i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ob-

ozu, a także nadzorowanie terenu wspólnego, typu: umywalki, prysznice, stołówka, namiot sanitarny.  

6. Dzienna służba wartownicza pełniona jest tylko wtedy, gdy wszyscy harcerze, zuchy i kadra opuszczają teren ob-

ozu. W sprawach decyzyjnych wymagających konsultacji z przełożonym, wartownik komunikuje się przez krótko-

falówki. W sytuacji zagrożenia wartownik korzysta z gwizdka alarmowego.  

7. Wartownik służbę pełni w mundurze (dzienny w galowym, nocny w polowym).  

8. Wartownik zobowiązany jest posiadać działający zegarek, gwizdek alarmowy, sprawną latarkę.  

9. Wartownikowi nie wolno opuszczać terenu obozu bez zgody kadry lub znalezienia zastępcy.  

10. Obowiązkiem wartownika jest meldowanie się umundurowanym członkom władz Hufca, Chorągwi i Głównej Kwa-

tery.  

11. Wartownikowi nie wolno wpuścić nikogo na teren obozu bez wcześniejszego powiadomienia komendanta lub 

innej osoby z kadry.  

 

 

1. O każdym zauważonym pożarze lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast zawiadomić kadrę obozu.  

2. Uczestnikom obozu nie wolno :  

a) posługiwać się otwartym ogniem,  

b) palić świec, lamp naftowych lub łuczyw, używać butli gazowych, 

c) zaśmiecać terenu,  

d) używać sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych ze szkoleniem lub akcją   ratowniczą. 

3. W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego - alarm ogłaszany gwizdkiem z okrzykiem "alarm pożarowy" -  

zastępy meldują się na placu apelowym bez rzeczy osobistych. Alarm ten jest ogłaszany, gdy jest konieczna natych-

miastowa ewakuacja.  
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1. W czasie kwaterki/pierwszego dnia obozu oboźny lub inny wyznaczony przez komendanta instruktor wyznacza miej-

sca ewakuacji. Podjęte postanowienia powinny być wpisane do książki pracy. Informacje o miejscach ewakuacji po-

winny znaleźć się na tablicy ogłoszeń. 

2. Każdy uczestnik obozu ma zostać przeszkolony w posługiwaniu się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym i poin-

formowany o miejscach ewakuacji. 

3. Należy przećwiczyć przebieg alarmów ewakuacyjnych. Ćwiczenia należy przeprowadzić zarówno w porze dziennej, 

jak i nocnej. 

4. Instruktor wyznaczony do nadzoru ogniska powinien sprawdzić: 

a) okopanie ogniska i to czy ściółka leśna została prawidłowo usunięta, 

b) przygotowanie podstawowego sprzętu gaśniczego (wiadro z wodą, gaśnica, łopata), 

c) prawidłowość ułożenia stosu; 

oraz nadzorować: 

d) palenie ogniska (iskry, wysokość ognia), 

e) dogaszanie ognia. 

5. Należy uczulić wartę nocną do wzmożonej kontroli miejsca ogniska. 

 

 

Wytyczne dotyczące stanu epidemicznego - zgodnie z wytycznymi MEN/GIS/MZ/ZHP  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz  

https://gis.gov.pl 

https://zhp.pl/wracamy  

 

*Zapisy w warunkach uczestnictwa wynikające ze stanu epidemicznego w kraju – nie podlegają zmianom i są obowiązkowe dla wszystkich form 

wypoczynku HAL2020 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz
https://gis.gov.pl/
https://zhp.pl/wracamy

