REGULAMIN PRZEJAZDÓW
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

1. Przed każdym wyjazdem oraz po przerwie w podróży Komendant obozu/ oboźny
wykonuje zbiórkę obozu i przelicza jego stan.
2. Podczas przejazdu autobusem i innymi środkami transportu

należy:
• zająć wyznaczone przez wychowawcę miejsce i nie wstawać z niego podczas
jazdy, zapiąć pasy, jeżeli siedzenia są w nie wyposażone,
• zgłosić wychowawcy złe samopoczucie,
• zgłosić wychowawcy dziwne lub nietypowe zachowanie innych uczestników
obozu lub nieprzestrzeganie przez innych uczestników regulaminu wycieczek
i przejazdów,
nie wolno:
• wstawać i chodzić po pojeździe,
• siadać na oparciach lub tyłem do kierunku jazdy (jeśli siedzenia nie są do tego
przystosowane),
• tarasować przejść między siedzeniami,
• oddalać się od grupy podczas przerw w podróży,
3. Jeżeli wystąpi konieczność przekazania jakiejś informacji wychowawcy, to należy
zwrócić się do wychowawcy bez wstawania - wychowawca podejdzie do uczestnika
obozu. Można przekazać informację przez innych uczestników obozu.
4. Jeżeli wystąpi konieczność zatrzymania się, to należy zgłosić to wychowawcy lub
nacisnąć odpowiedni przycisk
5. Podczas przejazdów autobusem na i z obozu, jeden opiekun powinien przypadać na
20 uczestników
6. Podczas wycieczek i przejazdów środkami transportu publicznego obowiązuje
zakaz oddalania się od grupy.

REGULAMIN
SŁUŻBY WARTOWNICZEJ
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój
i bezpieczeństwo. Pełnią ją (w dzień umundurowani regulaminowo, z nakrytą głową)
harcerze z zastępu służbowego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez
oboźnego i wywieszonym na tablicy rozkazów. Dwuosobowe warty nocne, ze zmianami
co 2 godziny każda, czuwają od ogłoszenia ciszy nocnej do pobudki.
Do obowiązków wartowników należy:
1. stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po
terenie wskazanym przez instruktora służbowego,
2. zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu i niezwłoczne powiadomienie
o tym instruktora służbowego lub komendanta obozu,
3. niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu
o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła konieczność
zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.)
4. budzenie w ustalonym czasie kucharza, instruktora służbowego lub komendanta
obozu i zastępu służbowego.
Uwaga!
Wzór meldunku składanego przez instruktora służbowego (wartownika) w następujących
sytuacjach:
1. Rano komendantowi lub oboźnemu.
2. Wizytującym obóz instruktorom instancji ZHP.
3. Odwiedzającym obóz gościom oficjalnym.
Ad 1.
Ad 2 i 3.

Druhu podharcmistrzu, instruktor służbowy - przewodnik Jan Kamiński melduje:
w czasie pełnienia służby nic ważnego nie zaszło (jeśli miały miejsce ważne
sprawy, ująć je w treści meldunku).
Druhu harcmistrzu (przewodniczący, dyrektorze), wartownik - tropiciel Jerzy
Jasiński melduje obóz szczepu (nazwa) podczas zajęć programowych.

Przed i po złożeniu meldunku należy zasalutować i powiedzieć "Czuwaj".

REGULAMIN
ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor lub
zastępowy służbowy.
Do obowiązków instruktora (zastępowego) 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 wywieszanie jej na tablicy rozkazów,
4. w razie potrzeby wyznaczenie łącznika do służby w namiocie komendy.
Do obowiązków zastępu służbowego należy:
1. pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków,
2. dostarczanie opału do kuchni,
3. mycie naczyń kuchennych, porządkowanie i utrzymywanie w czystości kuchni i jej
otoczenia,
4. pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego,
5. porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach
użytkowanych przez cały obóz (np. kąpielisko, kuchnia, latryny),
6. pełnienie służby wartowniczej,
7. prowadzenie rejestru wyjść i powrotów uczestników obozu,
8. przygotowanie sztandaru (flagi, proporca) obozu do podniesienia i opuszczenia,
odpowiednie zwijanie i zabezpieczenie go.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
W CZASIE WYCIECZKI I MARSZU
obowiązujące uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom
prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta obozu.
1. 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!
2. 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.
3. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co
najmniej jednej osoby pełnoletniej.
4. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na
zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym
i kierowcom.
5. 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:
6. pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,
7. ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.
8. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach
przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach
wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, maszerować po jezdni
kolumnie pieszych w czasie mgły, a kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach
niedostatecznej widoczności, prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku
poniżej 18 1at.
Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na:
• 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
• 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych
środków komunikacji.

ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
obowiązujące uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

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.

Ustalenia porządkowe
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.
5. Przenoszenia i przechowywania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących.
6. Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.
7. Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.
8. 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.
Inne
1. Komendant na początku obozu powinien ustalić z władzami leśnymi i Strażą Pożarną
zasady ochrony przeciwpożarowej obozu oraz bezpiecznego posługiwania się
ogniem.
2. Zaleca się komendantom obozów przeprowadzenie na początku każdego turnusu
próbnego alarmu przeciwpożarowego.
Niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta
obozu w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

REGULAMIN KĄPIELI
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

1. Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
2. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod
opieką instruktora, ratownika.
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 także ustalić 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,
zanurzać się i nurkować, przebywać pod pomostami, kąpać się w maskach do
nurkowania
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. Każdy naruszający postanowienia regulaminu zostanie dyscyplinarnie wydalony
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.
12. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do wody.
13. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń
ratownika.

REGULAMIN KĄPIELISKA
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

Jednostka organizacyjna prowadząca kąpielisko:
…...........................................................................................................
(nazwa)

1. Kąpielisko zorganizowane jest dla
w .........................................................

dzieci

i

młodzieży

wypoczywającej

2. Obowiązuje zakaz wstępu na kąpielisko osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu.
3. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych.
4. Z kąpieliska można korzystać tylko w obecności ratownika.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich.
6. Zajęcia na kąpielisku odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
7. Grupa korzystająca z kąpieliska nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną
osobę prowadzącą zajęcia.
8. Zajęcia na kąpielisku mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania
i ratowników.
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane
z terenu kąpieliska.
10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są obowiązane podporządkować
się nakazom ratownika.

REGULAMIN PŁYWAŃ
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

Prawa i obowiązki uczestników pływań
1. Mają prawo do:
• korzystania ze sprzętu pływającego zgodnie z uprawnieniami.
2. Mają obowiązek:
• podporządkować się wskazówkom organizacyjno - porządkowym wydawanym
przez bosmana, ratownika, prowadzącego pływania i komendanta obozu
• mają obowiązek podczas żeglugi założenia kamizelek ratunkowych,
• po pływaniu umyć, posprzątać i sklarować jacht, następnie odprowadzić go
w miejsce stałego postoju,
3. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego:
• osobom nie stosującym się do regulaminu pływań,
• dzieciom do lat 16 bez nadzoru,
• w razie niebezpieczeństwa grożącego z powodu złych warunków atmosferycznych
Bosman - wyznaczony przez Komendanta Obozu
• czuwa nad bezpieczeństwem pływań zgodnie
Obserwacyjnego.
• wyznacza teren pływań
• dba o stałą gotowość jednostki ratowniczej

z

regulaminem

Punktu

Prowadzący pływania odpowiedzialny jest za:
• zgłoszenie pływania Komendantowi Obozu Hufca ZHP Starogard Gdański
• zapewnienie środków ratunkowych dla osób pływających,
• zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jachtu,
• porządek i dyscyplinę w czasie pływań,
• wpisywanie w ,,książce pływań’’, która znajduje się u Komendanta Obozu,
✗ awarie wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
✗ szkody wyrządzone w czasie żeglugi innym użytkownikom,
✗ ewentualne uszkodzenia i straty w wyposażeniu jachtu,
• po pływaniu dopilnować, by uczestnicy pływań umyli, posprzątali i sklarowali
jacht, a następnie odprowadzili go w wyznaczone przez bosmana miejsce postoju.
• dopilnowanie ustalenia wacht Punktu Obserwacyjnego pływań - tzw. OKO
• kierowanie akcją ratowniczą ludzi i sprzętu
OPIEKUN GRUPY JEST ZOBOWIAZANY DO:
• UDZIELENIA
PRZED
KAŻDYM
PŁYWANIEM
INSTRUKTARZU
ZWIĄZANEGO Z BEZPIECZEŃSTWEM NA WODZIE I ZOBOWIĄZANIA
ZAŁÓG DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU
• SPRAWDZENIA
ZNAJOMOŚCI
SYGNAŁÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH
W CZASIE PŁYWAŃ
Sporządził: żeglarz jachtowy - pwd. Beata Papke
Zatwierdził: Pilot Chorągwi - hm. Wera Pyda - Ledwoń

REGULAMIN
PUNKTU OBSERWACYJNEGO
obowiązujący uczestników i kadrę obozu Hufca ZHP Starogard Gdański

1. Służba na PO trwa przez cały czas pływań jednostek zgrupowania hufca Starogard
Gdański podobozu żeglarskiego ,,Wikingowie'’ i pełni ją każdorazowo dwóch
wachtowych.
2. Bezpośrednim przełożonym wachty na PO jest Bosman. Grafik wacht ustala Bosman
i podaje do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Wachtę na PO zdaje się codziennie po zakończeniu wszystkich pływań, w obecności
Bosmana, który zwalnia następującą wachtę po stwierdzeniu:
• pełnego klaru portowego jednostek pływających
• zdaniu kompletu kół ratunkowych i rzutek
• prawidłowości wpisów w książce pływań
• usunięciu wskazanych braków i niedociągnięć
4. Do obowiązków wachty PO należy:
pełnienie służby obserwacyjnej
• ogłaszanie alarmów
• czuwanie nad bezpieczeństwem jednostek pływających pozostających na brzegu
• dbałość o czystość i porządek na brzegu
• pomaganie jachtom w manewrach (odejścia i podejścia do brzegu)
• wykonywanie poleceń Bosmana
5. Wachtowi muszą w każdej chwili znać miejsce pobytu Bosmana.
6. Wachtowym kategorycznie zabrania się opuszczania PO bez zgody Bosmana.
7. Zasady sygnalizacji dla Punktu Obserwacyjnego i załóg:
W przypadku wywrócenia się jednostki pływającej:
• Seria uderzeń w dzwon lub seria krótkich gwizdków
Wzywanie wszystkich jednostek pływających do portu:
• Podniesienie czerwonej bandery na top masztu obserwacyjnego
• Cykl podwójnych gwizdków
Wzywanie pomocy przez jednostki pływające:
• Stanie jednostki w dryfie z opuszczonymi żaglami
• Pionowe podnoszenie ręki do góry i patrzenie w kierunku obserwatora PO
Po ogłoszeniu alarmu, jedna osoba z PO prowadzi ciągłą obserwację wydarzenia,
a druga powiadamia prowadzącego pływania i komendanta obozu.
OPIEKUN GRUPY JEST ZOBOWIAZANY DO:
• UDZIELENIA
PRZED
KAŻDYM
PŁYWANIEM
INSTRUKTARZU
ZWIĄZANEGO Z BEZPIECZEŃSTWEM NA WODZIE I ZOBOWIĄZANIA
ZAŁÓG DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU
• SPRAWDZENIA
ZNAJOMOŚCI
SYGNAŁÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH
W CZASIE PŁYWAŃ
•

Sporządził: żeglarz jachtowy - pwd. Beata Papke
Zatwierdził: Pilot Chorągwi - hm. Wera Pyda – Ledwoń

WEWNĘTRZNY PRZEGLĄD TECHNICZNY
JACHTUŚRÓDLĄDOWEGO UŻYTKOWANEGO
PRZEZ CHORAGIEW GDAŃSKĄ ZHP
JACHT: VENUS
TYP JACHTU: VENUS
KADŁUB:
 Stan ogólny
 Miejsce łączenia kadłuba z pokładem
 Stan komór wypornościowych (jeżeli są)
 Mocowanie okuć (ucha, knagi, okucia sterowe, kluzy, kipy itp.)
UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................
................................................................................................
……………………………………………….....................................................................................
.................……
JACHTY ŻAGLOWE:
• mocowanie podwięzi wantowych
• mocowanie sztagownika
• wyloty otworów poniżej linii wodnej (np. odpływowy kokpit)
UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................……………………………………………………
JEŻELI WYSTĘPUJĄ:
• stan instalacji wodnej
• stan instalacji zaburtowej
• stan instalacji gazowej
• pantograf, wzmocnienie pawęży na zamocowanie silnika
• kotwica
• bosak
UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................……………………………………………...........................………
TAKIELUNEK:
• stan lin i końcówek olinowania stałego
• ściągacze
• talia
• szoty foka

•
•

cumy
pozostały takielunek

UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................……………………………………………………
MASZT:
• stan likszpary lub szyny
• mocowanie okuć
• salingi
UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................……………………………………………………
Jednostka posiada wyposażenie asekuracyjne / ratownicze niezbędne dla pełnego stanu
załogi.
Stan jachtu stwierdzono na dzień: ……………………………..
WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO:
………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................……………………………………………………

……........………….…………
phm. Wojciech Mokwa
Podpis Komendanta Hufca

……........……….……………
phm. Andrzej Firyn
Podpis osoby upoważnionej

