Warunki uczestn
nictwa

WAR
RUNKI UCZE
ESTNIC
CTWA
W OBOZI
O
IE HAR
RCERS
SKIM

LU
UBIAT
TOWO 2018
Nazwa form
my HALiZ

O
Obóz
Hufca ZHP „Mazowssze” Mińsk Mazowiecki
M

Typ
formy
HALiZ

Obóz sta
ały pod namio
otami

Adres formyy wypoczynku
u

Obózz Komendy Huufca ZHP Miń
ńsk Mazowiecki w Lubiatoowie 84‐210 Choczewo
C

Czas trwaniaa formy

Turnu
us I od 02.07..2018 r. do 15
5.07.2018r.

Dane organiizatora

Kome
enda Hufca Z HP „Mazowssze” 05‐300 Mińsk
M
Mazow
wiecki , ul. Kośścielna 3

Data i godzin
na wyjazdu

Data i godzin
na powrotu

T. I 02
2.07.2018 r. ggodz. 07:30
T. II 16
6.07.2018 r. ggodz. 07:30
T. I 15
5.07.2018 r.
w god
dz. 18:00 – 199.30

Turnus II ood 16.07.2018 r. do 29.07.2018

Miejsce
wyjazdu

Stanica ZHP

Miejsce
powrotu

Stanica ZHP Mińsk
Mazow
wiecki ul. Kośccielna 3

Mińsk M
Mazowiecki ul.. Kościelna3

T. II 29.07.2018
2
r.
w god
dz. 18:00 – 199:30
Kontakt z orrganizatorem
m
podczas trw
wania formy
wypoczynku
u

Mińsk Mazowiecki ul. Kościelnaa 3 tel. 25 75
58 26 40 ;
Telefon
ny kontaktow
we zostaną podane
p
podcczas zebraniaa rodziców/o
opiekunów
oraz do
odatkowo w dniu wyjazd
du.

Uczestnicy ssą objęci ubezzpieczeniem NNW
(można podać nr polisy)

Numer polisy zostanie ppodany rodzicom/opiekunom
w sytuacjaach konieczn
nych

Zbiórrka uczesttników ob
bozu w dnniu wyjazd
du (2 lipca 2018 r. / 1 6 lipca 2018 r.)::
God
dzina:
Mieejsce zbiórrki:

6.30
0
Huffiec ZHP “M
Mazowsze
e”,
ul. Kościelna
K
3, 05‐300
0 Mińsk Mazowieckki

Pro
osimy zapewnić dzieciom prowiant
(unikająąc napoi gazowany
g
ych, chipsó
ów i wyrobów czekooladowycch),
w razie potrzzeby przed
d wyjazdem podać dziecku
d
lek na choroobę lokom
mocyjną.
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Warunki
W
socjaalne podczas formy
f
wypocczynku
Obóz
O
organizowany jest zgodnie z Rozporzą dzeniem Min
nistra Edukacji Narodow
wej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie w
wypoczynku dzieci i mło
odzieży (Dz. U. 2016 poz. 452). Uczzestnicy oboozu zakwate
erowani będ
dą
w namiotach
h typu NS, (maksymalni
(
ie po 6 osóób). W ramaach przydzia
ału uczestniccy otrzymują
ą: łóżko typ
pu
kaanadyjka, materac typu wojskowego
o, 2 koce (w razie potrzeby możliwość otrzymaniaa dodatkowyych), półkę na
n
bagaż i podrręczne przyb
bory. Część sanitarna w
wyposażona jest w zadaszoną myjkkę, kontene
er z kabinam
mi
prysznicowym
mi oraz toaaletami typu
u Toi Toi. Część obo
ozowiska wyydzielona doo spożywan
nia posiłków
w,
wyposażona
w
jjest w kuchn
nię wraz z za
apleczem, zaadaszoną sto
ołówkę oraz zmywak, gddzie wszyscy samodzielnie
myją
m swoje m
menażki, sztu
ućce i kubki. Uczestnicy ssamodzielnie
e aranżują wnętrza przyddzielonych namiotów oraaz
wspólnie
w
z inn
nymi obozow
wiczami biorą
ą czynny udzział w urządzzaniu swojeg
go podobozu . Na codzień
ń, zobowiązani
sąą do: utrzym
mania czystośści i porządkku w rzeczacch osobistych
h, w namioccie, w miejsccu obozowan
nia, zmywania
sw
woich naczyyń po posiłkach, dbania o higienęę osobistą, czystość i zdrowie,
z
o stosowny do
d warunków
pogodowych ubiór. Opiekę nad dzieććmi sprawow
wać będzie wykwalifikow
w
wana kadra. O zdrowie obozowiczów
zaadbają dośw
wiadczone pieelęgniarki, a za bezpiecz eństwo na plaży,
p
podcza
as kąpieli od powiadać bę
ędą ratowniccy
WOPR.
W
Do dyyspozycji uczzestników bę
ędą wszelkiee materiały programowe
p
e, tj. sprzęt ssportowy, gry planszowe,
boiska obozowe i inne. Trransport uczzestników naa miejsce obozowiska i z powrotem ddo stanicy naszego Hufca,
odbywa się w
wynajętymi autokarami, sprawdzonym
s
mi uprzednio
o przez Policję.
Ramowy program pobytu
07:30 – 07:50 pobudka, gimnastyka
g
po
oranna
07:50 – 08:45 toaleta porranna, sprzątanie, przygottowanie do śniadania
08:45 – 09:45 śniadanie
09:50 – 13.30 zajęcia proggramowe
13:45 – 14:30 obiad
w
podwieeczorek
14
4:30 – 16:30 cisza poobiednia, czas wolny,
16:30 – 18:00 zajęcia proggramowe
18:00 – 18:45 zajęcia w drużynach
18:45 – 19:30 kolacja
aleta wieczorrna
19:30 – 21:00 zajęcia w drużynach, toa
orny, zakończzenie dnia
21:00 – 21:30 apel wieczo
21:30 – 22:00 przygotowaanie do ciszy nocnej, ciszaa nocna (do 07:30
0
następn
nego dnia).
Posiłki
P
Liczba
posiłków w
ciągu dnia
Sposób
przygotowaania

4 posiłki
p
– śniad
danie, obiad, podwieczore
ek, kolacja

Posiłłki przygotow
wuje zespół kuuchenny, maający wielolettnie doświadcczenie w pracy w kuchni,
mająący na codzie
eń do czynie nia ze zbioro
owym wyżyw
wieniem. Dannia sporządza
ane są ze
świeeżych surowców w obozow
wej kuchni.
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Wykaz
W
niezbęd
dnego wypossażenia uczestnika
Prosimy o właaściwe przyggotowanie dzieci
d
do wyyjazdu na obóz,
o
zwróce
enie uwagi, by dziecko zabrało ze
obą wszystkiee niezbędne rzeczy. Poniżżej przedstaw
wiamy kilka wskazówek.
w
so
Po
odstawowy eekwipunek ucczestnika pow
winien zawieerać:
• odpowiedni
o
zzapas bielizn
ny i skarpet,
•

ubrania
u
na dni ciepłe (np
p. koszulki, krótkie spodeenki, czapka z daszkiem),

• ubrania
u

•

na dni chłodne (cco najmniej 2 pary długi ch spodni, co najmniej 3 ciepłe bluzyy, kurtkę, cie
epłe
skarpety,
s
cieepłą piżamę do
d spania lub dres),
wygodnie
w
ob
buwie (lekkie
e buty do cho
odzenia po l esie i plaży, kryte obuwiie na wędrów
wkę oraz do chodzenia
po
p lesie w dn
ni chłodne),

• nieprzemaka
n
alny

•

płaszcz lub kurtkę prrzeciwdeszczzową, kaloszze ‐ strój kąp
pielowy, ręczznik plażowyy, krem
do
d opalania z filtrem, nakrycie głowyy,
przybory
p
toaletowe, ręczznik, klapki pod
p prysznic,,

•

kompletny
k
m
mundur (dotyyczy harcerzyy),

•

śpiwór,
ś
małąą poduszkę (n
nie jest potrzzebna karim
mata lub mate
erac),

•

menażkę,
m
nieezbędnik bąd
dź sztućce, kubek
k
(najleppiej metalow
wy),

•

przybory
p
do p
pisania, śpie
ewniki harcerskie (jeśli kttoś posiada),

•

la
atarkę, ubiór w kolorach
h maskującycch (do gier teerenowych),,

•

mały
m plecak n
na wędrówkkę,

Prrosimy nie w
wyposażać dzieci w takie urządzennia, jak suszarka czy prostownica do włosów ze względu
u na
oggraniczony d
dostęp do prrądu. Z tego
o też względdu, prosimy przemyśleć kwestię wypposażenia dziecka w telefon
ko
omórkowy. P
Prosimy zwró
ócić uwagę na
n fakt, by s pakować rze
eczy dziecka w taki bagaaż, by dziecko mogło z niego
sw
wobodnie ko
orzystać. Wskazane jest, aby ubrani a dzieci (szcczególnie młłodszych) zoostały podpissane imienieem
i nazwiskiem
n
n
na metkach.
Prrosimy zwróccić uwagę, by
b dzieci nie zabrały ze soobą niepożądanych przedmiotów, taakich, jak np. wszelkie źró
ódła
oggnia, alkohol,, środki odurrzające i inne
e substancje psychoaktyw
wne, niebezp
pieczne narzęędzia.
UWAGA!

Prosimy również o zabranie
z
przzez uczestniików obozu starych ubrrań, które
bęędzie można wykorzysttać do wyko
onania strojów wikingóów.

Przeddmioty takie, jak np.:
tele
efon , MP 3, aaparat fotoggraficzny, biżu
uteria
– ucze
estnicy zabierrają na własn
ną odpowiedzzialność.

Rodzice
R
uczeestnika, którry z ważnycch przyczyn nie może wziąć
w
udziałłu w oboziee, są zobow
wiązani do
powiadomien
p
nia o tym fakcie orgganizatora pprzed rozpo
oczęciem tu
urnusu. Roddzice/opiekunowie są
uprawnieni
u
d
do zwrotu wyłącznie
w
ko
osztów wyżyywienia, pon
nieważ wyda
atki program
mowe i orga
anizacyjne
poczynione
p
ssą już zazwycczaj kilka mie
esięcy przed obozem.
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Do
odatkowe infformacje
Po
odczas obozu harcerskieego w Lubiattowie, uczesstnicy mogą być zwalniani z zajęć obbozowych. Uprawnieni
U
d
do
te
ego są rodzicce/opiekuno
owie prawni lub inne os oby (np. człłonkowie dalszej rodzinyy zadeklarow
wani w form
mie
pisemnej na zebraniu prrzedobozowyym lub w ddniu wyjazd
du na wypo
oczynek w oobecności przedstawicieela
orrganizatora w
wypoczynku)). Każdorazo
owo podczas zwolnienia z zajęć obozzowych, naleeży wypełnićć oświadczen
nia
wgg wzoru przyygotowanego
o przez organizatora.
Informujemy, że w nagłych wypadkach
h będziemy ppodejmowalli próby skon
ntaktowania się z Państw
wem w oparcciu
o dane podan
ne przez Pań
ństwa w karrcie kwalifikaacyjnej. Jeśli nie uda na
am się nawi ązać kontakktu, a sytuaccja
bę
ędzie tego w
wymagała, będziemy
b
po
odejmowali wszelkie dzziałania zmie
erzające do ochrony zd
drowia i życcia
Paaństwa dzieccka.

Zebran
nie dla rod
dziców dzieci wyjeżdżających na obóz oodbędzie
sięę dnia 22 czerwca 22018r. (pią
ątek), o go
odzinie 18 :30,
w św
wietlicy huufca, przy ul. Kościellnej 3.

Osttateczny zwrot
z
pob
branych kaart uczesttników do
o 25.06.20018r. włącznie.
Prosimy o sprawdzennie, czy wszyystkie wymagane danee,
w tym
m imię i nazw
wisko, PESEEL dziecka, adres
a
zamieszkania, infformacja
o stanie zdrrowia, przyjm
mowanych lekach, a taakże telefon
n kontaktow
wy do Państwa
i podpis po
od zgodą na wykorzystaanie danych
h osobowycch,
np
p. do list ubezpieczenioowych, zostały przez Pa
aństwa pod ane.

Wpłat za obóz należy doko
onywać na
ajpóźniej
na 7 dni przed wyjjazdem naa obóz przzelewem bankowym
b
m na konto
o:
72 9226 00005 0023 41
199 2000 0010
0
BS w Miińsku Mazzowieckim
m
Mazowsze”” Mińsk Mazowieck
M
ki
Hufiec ZHP „M
ul. Kościelna 3, 05‐300
0 Mińsk Ma
azowieckii
..............................................................................................................
Prosimy o dostarczenie do hufca
h
dowo
odów wpłatty w sytuacjji, gdy podeejrzewają Paaństwo,
wpłata możee nie zostać zaksięgowaana na konccie bankowyym do dnia wyjazdu dziecka
iż w
na obóz.
W kło
opotliwych syytuacjach prosimy o kontakt osobissty lub teleffoniczny
z orgganizatorem obozu
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Info
ormacjje dla
a rodziców
Sp
prawy organ
nizacyjne
W dzień wyjazzdu spotykam
my się w sta
anicy hufca ZZHP “Mazow
wsze”, przy ulicy Kościelnnej 3 w Mińsku Mazowieeckim,
o godz.
g
6.30. W
Wyjazd plano
owany jest o godz. 7.30, po spakowaniu wszystkicch bagaży doo autokaru i apelu.
W każdym turrnusie zajęcia będą przebiegały w okkreślonej tem
matyce ( tem
matyka uwzgględnia wiekk uczestników
w, ich
możliwości psyychofizycznee i ogólne za
ainteresowannia rozwojow
we). Na każd
dym turnusiee będzie pod
dział uczestn
ników
naa grupy wiekkowe, podob
bóz zuchowyy: 7‐10 lat, ppodobóz mło
odszy: 11‐13
3 lat, podobóóz starszy: 14‐17
1
lat. Deecyzja
o przydziale uczestnika do
o grupy wiekkowej zapadaa przy zapisyywaniu dzieccka na obóz . W szczególnych i zasad
dnych
wyypadkach (w
w porozumieniu z Rodzicami/Opieekunami), z korzyścią dla
d uczestnikka może on
na ulec zmianie.
Wymienione
W
w
wyżej grupy wiekowe, stanowić będdą trzy odrębnie pracują
ące podobozzy, znajdującce się na teerenie
zgrupowania O
Obozu Hufca ZHP „Mazzowsze” Mińńsk Mazowiecki. Namioty każdego podobozu będą
b
tak rozbite,
byy tworzyły sw
wój obozow
wy krąg z włłasnym wysttrojem i zdo
obienictwem, stosownym
m do tematyyki programowej.
Po
odobozy będ
dą od sieb
bie oddalone
e, by uczesstnicy różnyych grup wiekowych
w
m
mogli swobo
odnie, w swoim
towarzystwie spędzać miło czas. Każd
dy podobóz będzie praco
ował ze swo
oją kadrą, oddpowiedzialn
ną za prawid
dłowo
ogramowe i bezpieczeńsstwo uczesttników. Odbywały sie bbędą równie
eż zorganizowane
prrzebiegające zajęcia pro
zajęcia integraacyjne wszyystkich obozzowiczów tj. świeczkowiska, dyskotteki obozow
we, gry i zab
bawy zespołowe,
oliimpiada obo
ozowa, wędró
ówki i wyciecczki.
Po
onadto, każd
dy obozowiczz może zabra
ać ze sobą sw
wój ulubionyy instrument muzyczny tj
tj. gitara, bęb
benek itp., czzy też
strrój maskująccy przydatny w grach tere
enowych.
Ja
ak wygląda d
dzień na obozzie
Kaadra obozowaa stara się zawsze tak ukła
adać program
m zajęć , by uczestnikom zapewnić jaak najwięcej rozrywki
r
i
niezapomnianyych wspomniień. Każdy dzień jest poddzielony na trzy części:
s
w namiocie, poranna toaleta,
Prrzedpołudniee: Pobudka o godz. 7.30, poranna gimnastykka, potem sprzątanie
po
oranny apel i śniadanie (w
wydawane zggodnie z harrmonograme
em). Tak zaczzynamy dzieńń.
Wyznaczony
W
zzastęp służbowy, pod okkiem instrukktora służbowego, poma
aga w prosttych czynnośściach, tj. sp
prząta
sto
ołówkę po posiłkach, dbaa o porządekk na zmywakku i przy kuch
hni.
Po
o śniadaniu rrozpoczynająą się planowe
e zajęcia proogramowe. Słoneczną i ciiepłą aurę w
wykorzystujem
my na plażow
wanie
po
ołączone z zabawami tj. budowa za
amków z piaasku, gra w piłkę siatkową etc. ora z kąpieli w morzu. Na teren
po
odobozu wraacamy o godzz. 13:30, przyygotowując ssię do obiadu, który wyd
dawany jest zzgodnie z harmonogrameem.
Po
opołudnie: P
Po obiedzie, między
m
godz. 15.00 a 16::00 jest cisza poobiednia, którą uczesstnicy wykorrzystują dow
wolnie
(odpoczywają w namiocie, spotykają się
ę z kolegą, kooleżanką z in
nnego podobozu za wiedzzą i pod opieką kadry
odobozu). W ciszy poobied
dniej wydawa
ane są również uczestniko
om, ich prywa
atne telefonyy.
po
O godz. 16:00 uczestnicy otrzymują
o
po
odwieczorek i udają się na
n zajęcia pro
ogramowe, kktóre trwają do godz. 18::30,
n
przzygotowują się
s do kolacji.
a następnie
Wieczór:
W
Rozp
poczynamy kolacją (wyd
dawaną zgoddnie z harm
monogramem
m). Po kolacjji odbywają się zajęciaa
wiieczorne pod
dsumowującce dzień i trw
wają do godzziny 21:30. Po
P toalecie wieczornej,
w
o godz. 22.00
0 rozpoczynaa
się
ę cisza nocnaa.
W niedzielę o godz. 20:00 dla chętnych wyypoczywającyych w Lubiattowie, odbyw
wa się Msza Św..
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Kontakt
K
Rodzziców z uczeestnikami i ka
adrą
Proponujemy
P
y, aby z dziecckiem był on
n jak najrzadsszy. To dobrze służy młodszym uczesstnikom i tym
m, którzy są na
obozie
o
po rraz pierwszyy. Częsty kontakt (oczzekiwanie na rozmowę telefonicznną) z rodziccami utrudn
nia
uczestnikom
u
branie aktyw
wnego udziału w zajęciacch. Czasem uczestnicy
u
mają problem
my z zaklimatyyzowaniem się
s
w nowym o
otoczeniu, wówczas
w
starają się zroobić wszystkko, by wróccić do domuu. Przekazują nierzetelne
in
nformacje, kktóre są naajczęściej ne
egacją wszysstkiego i wsszystkich na obozie. Ni epokojące treści
t
rozmó
ów
z dzieckiem p
prosimy zawssze konsultować z kadrą (bezpośredn
nim opiekunem Państwaa dziecka). Prrzed wyjazdeem
Rodzice/Opie
R
ekunowie do
ostaną nume
er telefonu kkontaktoweggo do opiekuna dziecka. Prosimy jednak wziąć po
od
uwagę
u
pracęę opiekuna, która
k
polega
a na zajmow
waniu się Pań
ństwa dziećm
mi. Zwykle ssytuacja po krótkim czassie
normalizuje
n
ssię i trudno jest dzieciom rozstać s ię z innymi uczestnikam
mi. Możliwe jest odwied
dzanie dzieckka,
najlepiej
n
w ciągu weeken
ndu. Organizzator obozu informuje, ze
z nie może zapewnić oodwiedzającyym noclegu na
terenie obozu
u.
Telefonyy dzieci prze
echowywane
e są przez koomendantów
w podobozów
w i udostępnniane są ucze
estnikom
w czasiee wolnym, po
p obiedzie (15:00 – 16:000). Prosimy o kontakt z dziećmi, tylkko w tych go
odzinach.
Informacje
I
o problemach
h jakie mogą być z uczestnnikiem
Jeżeli
J
spodziewacie się Państwo,
P
ze z dzieckiem mogą być jaakiekolwiek problemy
p
(zddrowotne, wychowawcz
w
e), to
proszę
p
o tym
m poinformo
ować opiekuna Państwa dziecka. Mu
usi o tym wiedzieć, by bbyć lepiej prrzygotowanyym na
reakcje
r
dzieccka, by mu zaasadnie pom
móc, jeśli będdzie taka potrzeba.
Stan
S
zdrowia
a, leki i ewentualna dieta uczestników
w
Rodzice/Opie
R
ekunowie dzziecka mają obowiązek ppodać w karcie kwalifika
acyjnej uczesstnika wszysttkie znane sobie
informacje dotyczące zdrowia dzziecka. Na obozie obo
owiązuje zb
biorowe wyyżywienie, bez możliw
wości
przygotowan
p
nia posiłków wg indywidu
ualnych diet dziecka.
Aby
A personeel medyczny obozu, mógł podać leki podopiecznym, wymaga
ane jest dosttarczenie przez państwaa
zaświadczen
z
h dawkowan
nia.
ia lekarskieggo potwierdzającego przzyjmowanie na stałe leków wraz z poodaniem ich
Prosimy
P
Rod
dziców/Opiekkunów o wypełnienie zggody na podawanie przez pielęgniarkkę dziecku leków doraźn
nych
bądź
b
stałych
h, jeśli takie dziecko przzyjmuje. W takich wypaadkach oprócz informaccji w karcie kwalifikacyjn
nej i
podpisanej
p
zzgody pakujjemy dziecku leki na ccały czas po
obytu do po
odpisanej toorebki foliow
wej z dołączzoną
„instrukcją”
„
jjak i kiedy jee podawać. Przekazujemy
P
y leki opieku
unowi lub pie
elęgniarce w dniu wyjazd
du. Informujemy
o tym dziecko, ze będzie miało podaw
wane leki przzez służbę medyczną
m
obo
ozu.
Dzieci
D
nie mo
ogą mieć przzy sobie żadn
nych leków, nnawet witam
miny C. Samodzielnie nie leczą się.
Obozowy
O
bank, pieniądzee uczestników
w
Kadra
K
każdeggo podobozu
u prowadzi tzw. „bank”, w którym ucczestnicy przzechowują sw
woje kieszon
nkowe. Uczesstnicy
pobierają
p
od
dpowiednią kwotę
k
pienię
ędzy w zależżności od po
otrzeby. Zaosszczędzone ppieniądze, dziecko otrzyma w
dniu
d powrotu
u do domu.
Uw
waga! Prosim
my o przygottowanie dzie
eciom drobn
nych kwot piieniędzy.
Nie ponosim
my odpowiedzialności za
a pieniądze uuczestników, które dzieckko zatrzyma przy sobie.
Co
C zrobić z brrudnymi ubra
aniami
Prosimy zao
opatrzyć dzieecko w foliow
we woreczki na brudne rzzeczy, by nie
e mieszały sięę w bagażu z czystymi.
Rzeczy
R
zagub
bione na obo
ozie
„Gubienie”
„
rzeczy na obozie
o
jest normalne. PPo krótkim czasie zazw
wyczaj znajddują się w śpiworze, pod
materacem
m
n
na łóżku, w bagażu
b
czy te
eż w innym m
miejscu. Prossimy o podpisanie np. naa metce rzeczzy dziecka.
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Warunki noclegowe
h namiotachh typu NS naa łóżkach typ
pu „kanadyjkka”. Każdy ucczestnik dostaje
Uczestnicy mieszkają w wojskowych
wojskowy m
materac i 2 koce (w ra
azie potrzebby, dostępne
e są dodatkkowe koce). Uczestnicy śpią w swo
oich
śpiworach.
Prosimy zwrócić dziecku
u uwagę o ko
onieczności pprzebierania się do snu, gdyż
g
z tym byywa różnie.
Warta na obozie
Uczestnicy w czasie obo
ozu będą pełnili Wartę. W
Warta trwa 2 godziny pod
d okiem insttruktora służbowego. Pollega
ona na drobnych pracaach na rzeczz obozowej sspołeczności i dotyczy utrzymania
u
cczystości w obrębie kucchni,
stołówki, w zmywalni naaczyń oraz obszarze umyywalni. Uczesstnicy nie przzygotowują pposiłków.
Bezpieczeńsstwo na obo
ozie
Każdego uczestnika obozu
o
obow
wiązują reguulaminy obo
ozowe. Są umieszczonee na obozowej tabliccy
informacyjn
nej. Rodzicee/Opiekunow
wie otrzym
mują je naa piśmie, przy zapissie dziecka
a na obózz.
Rodzice/opiiekunowie po zapoznaniu się i zaakcepto
owaniu regu
ulaminów, podpisują odpowiednie
oświadczenie zawarte w karcie kwallifikacyjnej.
Regulaminyy obowiązująące każdego
o uczestnika oobozu dostę
ępne są poniżżej. Prosimy o zapoznaniie się z nimi
oraz zapoznanie z nimi dziecka. Uczestnicy bęędą także zap
poznawać się z regulam inami po przzyjeździe do
dpisy poświa
adczające prrzestrzeganiaa tych regulaminów.
Lubiatowa, złożą pod

Organizator i kadra obozu
u
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REGULAM
MIN UCZESTN
NIKA OBOZU
Każdyy uczestnik obozu jest członkiem wspólnoty obozo
owej i posiad
da swoje pra wa oraz obo
owiązki.
Prrawa:
1. Obozowicz ma prawo do
d zapewnie
enia mu bezzpieczeństwaa i opieki me
edycznej poddczas pobytu na obozie i w
czaasie podróżyy.
2. Obozowicz m
ma prawo do
o zapewnienia mu posiłkóów zgodnie z ustalonymi normami żyywieniowymi.
d zapewnie
enia mu warrunków higie
eny oraz nocclegu zgodniee z normami higienicznyymi
3. Obozowicz ma prawo do
bozu.
ob
4. Obozowicz ma prawo do korzysta
ania z zajęćć zgodnie z programem obozu, przzystosowanych do wieku i
ń uczestnika obozu.
o
zainteresowań
ma prawo do
o kontaktów z bliskimi, w przypadku telefonów
t
– w czasie wyzznaczonym.
5. Obozowicz m
6. Obozowicz ma prawo do
d zgłaszania uwag, dottyczących re
ealizacji: prog
gramu, bezppieczeństwa i wyżywieniia na
ob
bozie oraz n
niewłaściweggo zachowan
nia innych uuczestników obozu, do wychowawccy, komenda
anta podobo
ozu i
ko
omendanta o
obozu.
7. Obozowicz ma praw
wo do oddania wychow
wawcy na przechowanie
p
e pieniędzy oraz zabezzpieczenia przez
p
pie
elęgniarkę obozu przyjmowanych przzez niego lekków (przywiezionych z do
omu).
8. Uczestnik m
ma prawo do
o korzystania z kąpieliskka, ale tylko
o w obecności ratownikaa i opiekuna
a oraz zgodn
nie z
ob
bowiązującym
m regulamineem kąpieli.
Ob
bowiązki:
1. Obozowicz jest zobowiązany uczesstniczyć we wszystkich zajęciach i imprezach oorganizowan
nych przez kadrę
k
bozu (w przyp
padku niedysspozycji zgłasza to wychoowawcy).
ob
2. Obozowicz jest zobowiiązany do przestrzeganiaa rozkładu dnia
d
i wszysstkich obowiiązujących re
egulaminów. Nie
wo
olno samowo
olnie oddalaćć się z terenu
u obozu i od grupy na zajjęciach w terrenie.
3. Obozowicz m
ma obowiązeek stosowania się do poleeceń kadry obozu.
o
obozu ma ob
bowiązek po
oszanowania godności osobistej
o
osó
ób starszych i innych uczestników obozu
o
4. Uczestnik o
emocy wobeec innych uczestników
u
owiązują oggólnie
obozu). Uczzestnika obo
oraz ich przekkonań (nie stosuje prze
ostępowania w społeczeńństwie.
przyjęte zasadyy i normy po
5. Obozowicz nie używa niecenzuralnyych słów.
6. Uczestnik o
obozu ma obowiązek użytkowaniaa przekazane
ego mu sprrzętu zgodn ie z jego przeznaczenie
p
em i
po
oszanowania go oraz poszzanowania cudzej własnoości.
7. Obozowicz nie może po
osiadać, ani spożywać aalkoholu, nie
e może posia
adać ani użyywać tytoniu
u (papierosów
w),
zabrania się po
osiadania i zaażywania narrkotyków
i substancji odurzających
o
h.
8. Uczestnik ob
bozu nie może wprowadzać na teren obozu osób
b postronnych bez uprzeddniej zgody wychowawcy
w
y lub
ko
omendanta o
obozu.
9. Obozowicz zzobowiązanyy jest do dbałości o higiennę osobistą oraz
o czystośćć i porządek w miejscu za
akwaterowania i
po
oza nim.
10
0. Obozowiczz musi przesstrzegać zasa
ad bezpieczeeństwa, a w razie spostrzzeżenia sytu acji zagrożenia dla życiaa lub
zdrowia czyjeggoś, ma obow
wiązek natychmiast poinfformować o tym wychow
wawcę, bądź kogoś z kadrry obozu.
1. Obozowiccz musi przestrzegać ciiszy nocnej. W porze ciszy nocne
ej wszyscy uuczestnicy mają
m
obowiąązek
11
przebywania w swoich namiotach, z wyjątkiem
w
zaajęć planowyych organizow
wanych przeez kadrę obo
ozu w godzin
nach
cisszy nocnej.
12
2. Członków ZZHP obowiązzuje ponadto
o przestrzegaanie Prawa Harcerskiego.
H
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Uw
waga:
1. Nieprzestrzzeganie reggulaminów obowiązująccych na ob
bozie może spowodow
wać zastoso
owanie środ
dków
nie, nagana nna apelu w obecności
o
inn
nych uczestnników obozu
u, powiadomienie
dyyscyplinującyych takich jakk: upomnien
o zachowaniu
z
rodziców i szzkoły, wydale
enie z obozu (na koszt ro
odziców).
2. Za szkody w
wyrządzone przez
p
obozow
wicza podczaas jego pobytu na obozie
e, lub w czas ie podróży odpowiedzial
o
lność
maaterialną pon
noszą rodzicee (opiekunow
wie).
3. Za wzorową postawę i wyróżniający się udziaał w zajęciacch obozowicz może być nagrodzonyy: wyróżnien
niem,
ochwałą na apelu wobeec innych ucczestników oobozu, listem
m pochwalnyym do rodz iców, do szkoły, dyplom
mem,
po
drobną nagrod
dą rzeczową.
KĄPIELI
REEGULAMIN K
1) Kąpiel możee odbywać się tylko w miejscu wyznacczonym prze
ez ratownika i pod jego czzujnym okiem
m.
2) Uczestnicy mają obow
wiązek bezwzzględnego sttosowania się do polece
eń ratownikka, przestrze
egania wszelkich
ustaleń, jakie zzostały przezz niego poczyynione.
3) Kąpiel odbyywa się w grrupach nie większych,
w
n iż 15 osób i w czasie jednorazowo nie dłuższym
m, niż 15 miinut,
chyba że ratow
wnik postano
owi inaczej.
4) Za ustalenie kolejnoścci wchodzenia do wodyy grup odpo
owiedzialni są
s wychowaawcy oraz ratownik.
r
Naauka
płyywania odbyywa się w inn
nym czasie niiż kąpiel.
5) Obowiązuje bezwzględn
ny zakaz samodzielnego w
wchodzenia do
d wody, bezz wiedzy ratoownika i opie
ekuna.
6) Przed wejścciem do wod
dy, jak i po wyjściu
w
z nieej grupę kąpiiącą się obow
wiązuje zbióórka na brzeggu w szeregu
u, w
celu sprawdzenia liczebnośści grupy.
7) Osoby spóźn
nione na zbió
órkę nie będą wpuszczanne do wody, chyba, że rattownik wyrazzi na to zgod
dę.
8) Samodzielnee wyjście z wody
w
należy zgłosić ratow
wnikowi. Nie
e zwalnia to uczestnika
u
z obowiązku stawienia sięę na
zbiórce po zako
ończeniu kąp
pieli.
9) W czasie kąpieli nie woln
no wznosić okrzyków
o
iw
wywoływać zb
będnych alarmów.
10
0) Wychowaw
wca w czasiee kąpieli znajd
duje sie w m
miejscu, które
e pozwala mu
u na obserwaację kąpieli. Wszystkie
W
ossoby
po
ozostające naa brzegu pow
winny cały czas obserwow
wać kąpiącycch się.
11
1) Podczas kkąpieli obow
wiązuje strój kąpielowy. Obowiązuje całkowity zakaz
z
kąpielii w zegarkacch, łańcuszkach,
pie
erścionkach czy kolczykach. Nie wolno zaśmiecaćć wody i terenu.
12
2) Każdego u
uczestnika ob
bowiązuje be
ezwzględne przestrzegan
nie ustalonejj z ratownik iem sygnalizzacji dźwięko
owej
(gw
wizdki) i gesttów.
bezzwłocznee wyjście z wody.
13
3) Na znak ratownika nakkazujący wyjśście z wody, oobowiązuje uczestników
u
w
14
4) W razie niiestosowaniaa się do regu
ulaminu kąpiieli uczestnikk może zosta
ać pozbawioony okresowo lub całkow
wicie
prawa do kąpieeli, a także dyscyplinarnie
e wydalony z obozu.
REEGULAMIN P
PORUSZANIA
A SIĘ PO DRO
ODZE I WĘDR
RÓWKI
1) W czasie w
wycieczki jej uczestnicy
u
bezwzględniee podporządkkowują się zaleceniom
z
pprowadząceggo wyznaczonego
prrzez kierowniika obozu.
2) Uczestnicy idą zwartą grupą
g
w szykku uzgodnioonym przez prowadząceg
p
go, maksymaalnie czwórkkami, na przeedzie
grupy zawsze idzie prowad
dzący wyciecczkę, następnnie najsłabsi i najmłodsi uczestnicy, kktórzy nadają tempo maarszu,
olumnę zamyykają najstarssi uczestnicy wraz z wychhowawcą.
ko
3) Kolumna po
orusza się prrawym pobo
oczem drogi lub szosy (jaak najbliżej krawędzi)
k
zajjmując nie więcej
w
niż po
ołowę
erokości dro
ogi. W czasie marszu na
ależy zwracaać uwagę naa poruszającce się po drrodze lub szzosie pojazdy. W
sze
prrzypadku gdyy nie ma chodnika lub
b miejsca prrzeznaczoneggo dla pieszzych, maszerrując małym
mi grupkami lub
po
ojedynczo idzziemy lewą stroną
s
drogi jeden
j
za dru gim lub, jeże
eli ruch na drrodze jest nieewielki, parami.
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4) W miastach
h należy poru
uszać się zwa
artą grupą poo chodnikach
h lub miejsca
ach przeznacczonych dla pieszych.
p
Jezd
dnię
przekraczamy w miejscach wyznaczonyych.
ona jest wid
doczność tznn. na zakręttach, za i przed
5) Nie wolno zatrzymywaać się w miiejscach, gdzzie utrudnio
wzzniesieniem.
6) Kiedy kolum
mnę prowadzzimy przy złe
ej widocznośści (nocą, w deszcz) pierwszy i ostatnni maszerują
ący od osi jezdni
uszą mieć zapalone latarrki,
mu
pie
erwszy ‐ ze światłem białłym skierowa
anym do przoodu, ostatni ‐ ze światłe
em czerwonyym skierowanym do tyłu..
7) Jeżeli kolum
mna przekraccza 20 m maszerujący poo lewej stron
nie są obowiązani nieść llatarnie białe
e rozmieszczzone
o 10 m widocczne z odległo
ości 150 m.
co
8) Nie wolno o
odłączać się od
o grupy masszerującej beez zgody prowadzącego.
9) Regulamin niniejszy może
m
być uzupełniany na bieżąco przez kadrrę obozu, ggdy będzie tego wymagało
ezpieczeństw
wo uczestnikó
ów.
be

REEGULAMIN EEKOLOGICZNY
Paamiętaj, że las stanowi prawdziwą fabrykę
f
tlennu i filtr zanieczyszczone
ego powietrzza. Tak jak zuch wyrastta na
haarcerza, tak tteż z maleńkkiego drzewkka wyrasta dduże drzewo
o, ale trzeba mu w tym ppomóc. Dlatego zabraniaa się:
zanieczyszczan
nia gleby i wody
w
w morzu, zaśmiecannia i rozkopyywania grunttu oraz wyleewania środkków chemiczznych
mydło, proszkki, lekarstwa), także w na
amiotach i w
wokół nich, ro
ozgarniania i zbierania ścciółki oraz nisszczenia grzyybów
(m
i grzybni,
g
niszcczenia i uszkkadzania drze
ew (w tym oobrywania kory), krzewó
ów i innych roślin, wybie
erania jaj pisskląt,
nisszczenia lęggowisk, nor, mrowisk i gniazd ptaasich, płosze
enia, ścigania i chwytaania zwierzą
ąt, nadmiernego
haałasowania, u
używania syggnałów dźwiiękowych z w
wyjątkiem przypadków wymagającyc
w
ch wszczęcia
a alarmu, wsstępu
naa uprawy leśne, wstępu na oznakowane powierzzchnie doświiadczalne i drzewostany
d
nasienne, wstępu
w
w miejsca
osstoi zwierzątt, rozniecan
nia ognia orraz przenoszzenia go po
oza miejsce wyznaczonne do tego celu, wypaalania
wierzchniej waarstwy gleby i pozostałośści roślinnychh.
Na
akazuje się: poruszanie po terenie obozowym ścieżkami wyznaczonym
w
mi przez koomendę obo
ozu, opiekow
wania
naawet najmnieejszymi drzew
wkami i krzewami, przesttrzegania oggólnie pojętyych zasad ochhrony środow
wiska.
REEGULAMIN P
PRZECIWPOŻŻAROWY
1) Za stan bezpieczeństw
wa pożarow
wego odpow
wiedzialny je
est komenda
ant, kadra instruktorska oraz wszyscy
ucczestnicy obo
ozu.
2) Każdy uczeestnik powinien znać przyczyny ppowstawaniaa pożarów, zasady zapoobiegania im
m oraz spo
osoby
uważy pożar lub przyczynnę mogącą spowodować jego
zachowania sięę w przypadkku pożaru. Każdy uczestnnik, jeżeli zau
owstanie, pow
winien natycchmiast zawiadomić o tym
m instruktorra.
po
3) Na począątku obozu należy zorganizować wystarczająącą liczbę stanowisk z oznakow
wanym sprzęętem
owym (łopatyy, gaśnice, tłu
umnice, wiaddra, bosaki, siekiery,
s
beczzka z wodą, sskrzynia z pia
askiem).
przeciwpożaro
armowej, spposobu zawia
adamiania Straży
4) Komendantt obozu zobowiązany jest do ustaleenia sygnałów i sieci ala
ożarnej oraz drogi i spossobu ewakuacji w wypaadku zaistnie
enia pożaru. Powyższe nnależy podaćć do wiadom
mości
Po
wsszystkich uczzestników ob
bozu.
5) W wypadku
u powstania pożaru nale
eży zachowaćć spokój i naatychmiast przystąpić
p
doo gaszenia po
ożaru za pom
mocą
po
osiadanego sprzętu oraz bezzwłocznie
b
e zawiadomi ć Straż Pożarną.
6) Po przybyciu Straży Pożarnej na mie
ejsce należy podporządkować się rozzkazom prow
wadzącego akkcję i ściśle z nim
eży bezzwłoccznie
wsspółpracowaać. Po ukońcczeniu akcji sprzęt przecciwpożarowyy, urządzenia i środki ggaśnicze nale
przygotować d
do następneggo użycia.
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7) Na obozie zabrania sięę: rozpalania
a ognisk w odległości mniejszej
m
niż 100 m od drzew, krze
ewów, urząd
dzeń
bozowych, ch
hodzenia z otwartym
o
oggniem po les ie i posługiw
wania się nim
m (pochodniee, świece, la
ampy naftow
we) w
ob
naamiotach i in
nnych pomieszczeniach, zaśmiecania
z
lasu puszkam
mi po konserwach, buteelkami, szkłem
m, papierem
m itp.,
używania do rrozpalania oggnisk chemiccznych środkków łatwopaalnych, przen
noszenia i prrzechowywania w namio
otach
nstalowania urządzeń elektrycznych
h bez udziałuu upoważnio
onego facho
owca,
maateriałów łatwopalnych i żrących. in
do
okonywania napraw sieeci urządzeń
ń elektrycznnych przez osoby nieupoważnion e, rozpalania ognisk przez
p
ucczestników bez nadzoru kadry.
k
8) Ogniska harrcerskie: odleegłość ogniska od lasu, zzabudowań, namiotów, stogów sianaa, stert drzewa itp. nie może
m
niż 100 m, przy
p
wyborze
e miejsca na leży uwzględ
dnić kierunek wiejącego wiatru orazz zwracać uw
wagę,
byyć mniejsza n
ab
by iskry nie były wznoszzone w kierunku zabud owań, stogó
ów siana itp
p., miejsce nna ognisko należy
n
oczyśścić z
chrustu, ściółkki itp. i wysyypać je piaskkiem, należy wyznaczyć dwóch
d
"strażników ogni a", których zadaniem bęędzie
bliżu ogniskaa zgromadzićć sprzęt do zasypania
z
oggnia. Po zako
ończeniu ogniska
staałe czuwaniee nad ogniskkiem i w pob
naależy zgasić o
ogień, popiół zaś przysypa
ać ziemią lubb zalać wodą.
REEGULAMIN SSŁUŻBY WAR
RTOWNICZEJ I ZASTĘPU SSŁUŻBOWEG
GO
1) Za właściwee pełnienie służby
s
przezz zastęp służżbowy odpow
wiedzialny je
est instruktoor służbowy. Do obowiązzków
wanie porząd
dku i czysto ści na teren
nie obozu ‐ wydawaniee zastępom i poszczególnym
insstruktora naależy: pilnow
ucczestnikom p
poleceń w sprawie
s
porzządkowania zajmowanych terenów,, namiotów itp., sprawiedliwy i słu
uszny
po
odział czynno
ości zastępu służbowego między jegoo członków, sporządzanie
e listy wart nnocnych i wyywieszanie jej na
tab
blicy rozkazó
ów, w razie potrzeby
p
wyyznaczenie łąącznika do słłużby w nam
miocie komenndy. Do obowiązków zasstępu
słu
użbowego naależy: pomo
oc w przygottowaniu i wyydawaniu po
osiłków, dosttarczanie oppału do kuch
hni, mycie naaczyń
ku
uchennych, p
porządkowan
nie i utrzymywanie w cczystości kucchni i jej oto
oczenia, pełnnienie służby w ciągu dnia
we
edług zarząd
dzeń instrukttora służbow
wego, porząd kowanie i uttrzymanie na
ależytego staanu sanitarn
nego w miejsscach
użytkowanych przez cały obóz,
o
pełnien
nie służby waartowniczej, prowadzenie rejestru w
wyjść i powro
otów uczestn
ników
bozu.
ob
2) Służba warrtownicza maa zapewnić wszystkim uuczestnikom obozu spokkój i bezpiecczeństwo. Pe
ełnią ją (w dzień
d
mundurowan
ni regulamino
owo, z nakryytą głową) haarcerze z zasstępu służbo
owego lub ucczestnicy nie
ezrzeszeni w ZHP,
um
wyymienieni w wykazie waart zatwierdzonym prze z oboźnego i wywieszonym na tabblicy rozkazów. Dwuosob
bowe
waarty nocne, ze zmianami co 2 godziiny każda, czzuwają od ogłoszenia
o
ciszy nocnej ddo pobudki. Do obowiązzków
waartowników należy: stałła czujna ob
bserwacja naa wyznaczon
nym posteru
unku, dokonnywanie obchodu po terenie
wsskazanym przez instruktora służbow
wego, zatrzyymywanie osób
o
nie będących człoonkami obozzu i niezwło
oczne
po
owiadomienie o tym insstruktora słu
użbowego luub komendanta obozu, niezwłocznee powiadomienie instrukktora
słu
użbowego lu
ub komendanta obozu o zauważeniiu czegoś podejrzanego
p
o w pobliżuu obozu, gdy zachodzi nagła
n
ko
onieczność zaaalarmowania całego ob
bozu (pożar,, kradzież itp.), w razie potrzeby b udzenie w ustalonym
u
c
czasie
po
oszczególnych członków
w kadry obo
ozu. Uwagaa! Wzór me
eldunku skła
adanego przzez instrukttora służbow
wego
(w
wartownika) w następująących sytuacjach: rano kkomendantow
wi lub oboźnemu (Druhhu podharcm
mistrzu, instru
uktor
słu
użbowy ‐ przzewodnik Jan
n Kamiński melduje:
m
w cz
czasie pełnien
nia służby niic ważnego nnie zaszło (jeeśli miały miiejsce
wa
ażne sprawyy, ująć je w treści meld
dunku), wizyttującym obó
óz instruktorrom instancjji ZHP, odwiedzającym obóz
go
ościom oficjaalnym(Druhu
u harcmistrzu
u (przewodnniczący, dyrektorze), warrtownik ‐ troopiciel Jerzy Jasiński meelduje
ob
bóz szczepu (nazwa) po
odczas zajęć programoowych.). Prze
ed i po zło
ożeniu melddunku należży zasalutow
wać i
po
owiedzieć "Czzuwaj".
tel. do huffca: 25 758 26
2 40
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