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Zasady bezpieczeństwa 

 
Numer telefoniczny, gdy potrzebna jest pomoc: Straży pożarnej, Policji lub Pogotowia – 112  

 
Zasady bezpieczeństwa 

Biwaku/Zimowiska/Obozu/Spływu 
 

 

1. Zasady ogólne 
 

1.1. Zasady obowiązują każdego uczestnika biwaku/zimowiska/obozu/spływu od momentu przyjazdu do miejsca 

zakwaterowania do oficjalnego zakończenia biwaku. 

 

1.2. W czasie biwaku, na terenie biwaku oraz zgrupowania, a także poza nimi, w czasie zwiadów, wycieczek i gier 

obowiązuje, tak, jak i poza harcerstwem, Prawo Harcerskie, a w szczególności: 

1.2.1. braterstwo, życzliwość, szacunek, rycerskość i pomoc wzajemna 

1.2.2. pogoda ducha i dobry humor 

1.2.3. czystość, porządek, higiena i dbałość o swoje wyposażenie i ubranie 

1.2.4. posłuszeństwo wobec przełożonych i dyscyplina 

1.2.5. odpowiedzialność i sumienne wypełnianie obowiązków 

1.2.6. poszanowanie przyrody, a także własności i trudu innych ludzi 

1.2.7. słownictwo i zachowanie godne harcerza 

1.2.8. poszanowanie munduru i symboli narodowych i harcerskich 

1.2.9. punktualność. 

 

1.3. Uczestnik bądź jego prawny opiekun finansowo odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody. 

 

1.4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godz. 8.00 (chyba, że Komendant biwaku zarządzi inaczej). 

Wyjątkiem są gry nocne przewidziane programem. Za jej złamanie komendant biwaku/zimowiska/obozu/spływu lub 

przełożony może zdyscyplinować uczestnika nadprogramowymi zajęciami fizycznymi lub służbą poza kolejnością.  
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1.5. W namiotach/klasach obowiązuje porządek i czystość, za którą w pierwszej kolejności odpowiada zastępowy, a 

następnie cały zastęp. Poza namiotami, w szczególności na placu apelowym, na kąpielisku, w umywalni i na stołówce, 

obowiązuje czystość, za którą odpowiada patrol porządkowy. 

 

1.6. Uczestnikami biwaku/zimowiska/obozu/spływu mogą być jedynie harcerze. Dzieci i młodzież, które nie należą do 

ZHPnL, a chciałyby uczestniczyć w biwaku/zimowisku/obozie/spływie mogą zapisać się do odpowiedniej drużyny, w 

dowolnym momencie. O ich przyjęciu decyduje komendant. 

 

1.7. Wszelkie pytania, wątpliwości i pomysły w pierwszej kolejności kierowane są do zastępowego, następnie 

drużynowego, oboźnego, a w ostateczności do komendy imprezy. 

 

1.8. Zabrania się samowolnie opuszczać teren biwaku/zimowiska/obozu/spływu. 

 

1.9. Zabrania się samowolnie oddalać się od grupy podczas wycieczek poza teren biwaku/zimowiska/obozu/spływu. 

 

1.10. Zabrania się zażywania lekarstw bez wiedzy sanitariusza/komendy. 

 

1.11. Zabrania się stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej. 

 

1.12. Zabrania się przechowywać w namiotach/klasach produktów spożywczych łatwo psujących się. 

 

2. Prawa i obowiązki organizatora 

 

2.1. Organizator biwaku/zimowiska/obozu/spływu zobowiązany jest zapewnić uczestnikom bezpieczne warunki w 

czasie ich pobytu na biwaku/zimowisku/obozie/spływie. 

 

2.2. Organizator biwaku/zimowiska/obozu/spływu jest zobowiązany do zapoznania uczestników z regulaminami 

obowiązującymi na terenie biwaku/zimowiska/obozu/spływu. 

 

2.3. Organizator biwaku/zimowiska/obozu/spływu nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia uczestników na 

skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży. 
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2.4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, które nie zostały przez niego wykorzystane w trakcie 

trwania obozu (np. z powodu wcześniejszego wyjazdu lub choroby w trakcie obozu) 

 

3. Korzystania ze sprzętu obozowego 

 

3.1. Wszelki sprzęt pionierski i przedmioty nie będące własnością harcerzy, znajdują się w magazynie sprzętu. Wstęp 

do magazynu sprzętu mają jedynie członkowie kadry oraz zastęp służbowy lub harcerze wyznaczeni przez kadrę lub 

upoważnieni przez kwatermistrza albo magazyniera. W czasie przebywania w magazynie należy zachować porządek i 

czystość, a przedmioty tam przechowywane można wynieść poza magazyn tylko za zgodą lub wiedzą osób, które 

zleciły wejście do magazynu. Za przedmioty wyniesione poza magazyn odpowiada upoważniony do ich wyniesienia 

harcerz lub zastęp. 

 

3.2. Harcerz obowiązuje dbałość o wyposażenie biwaku/zimowiska/obozu/spływu. Każda szkoda w namiotach lub 

wyposażeniu obozu/biwaku/zimowiska/spływu i sprzęcie biwakowym/zimowiskowym/obozowym/spływowym musi 

być niezwłocznie zgłoszona komendzie. 

 

3.3. Kożystając ze sprzętu takich jak nóż, siekiera, piła (i inne które mają ostrze) nie żucać, łożyć w widocznym 

miejscu, nie bawić się. Przy podaniu dla innej osoby, podaje się nie ostrzem do tej osoby. 

 

4. Pożar 

 

4.1. Na terenie biwaku/zimowiska/obozu/spływu musi być miejsce gaśnicy (gaśnica lub/oraz wiadro, saperka). 

4.2. Miejsce gaśnicy powinno być w dogodnym, dostępnym, widocznym miejscu. Jeżeli biwak/zimowisko/obóz/spływ 

jest organizowany przy zbiorniku wody, to nie opodal od niego. 

4.3. Każdy uczestnik biwaku/zimowiska/obozu/spływu powinien wiedzieć gdzie znajduje się gaśnica. 

4.4. Kto zauważa pożar, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić: osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, 

komendę, osoby starsze, w wypadku dużego pożaru straż pożarną. 

4.5. W wypadku pożaru nie panikować i bezwzględnie podporządkować się rozkazom prowadzącego; 

4.6. Przy pożarze przystąpić do gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym. 
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4.7. W celu uniknięcia pożaru terenie/pomieszczeniu/namiocie zabrania się: 

4.7.1. palenia ognisk oraz używania otwartego ognia bez nadzoru instruktora/komendy; 

4.7.2. przechowywanie lub składowanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 metra od urządzeń i 

instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100
o
C; 

4.7.3. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z 

wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

4.7.4. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałow palnych; 

4.7.5. włączenie do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej liczbie, że łączy pobór energii 

elektrycznej może wywołać przeciążenie; 

4.7.6. pozostawienie niewyłączonego dopływu prądu elektrycznego po wyjściu z pomieszczenia; 

4.7.7. umieszczenie na przewodach elektrycznych, punktach świetlnych lub w ich bezpośredniej bliskości 

przedmiotów dekoracyjnych, odzieży itp.; 

 

5. Zbiorniki wodne 

 

5.1. Gdy biwak/zimowisko/obóz/spływ odbywa się nie opodal zbiornika wodnego lub jest wyprawa do zbiornika 

wodnego to: 

5.1.1. Zabrania się bez pozwolenia zastępowego/drużynowego/oboźnego/komendy wchodzić do wody; 

5.1.2. Powinna być wyznaczona granica kąpieli, w tym strefy dla osób nie umiejących pływać; 

5.1.3. Powinna być wyznaczona osoba pełniąca funkcję ratownika, pod warunkiem, że umie pływać, oraz w 

widocznym miejscu powinno być koło ratunkowe; 

5.1.4. Zabrania się przebywać w wodzie bez nadzoru osoby pełniącej funkcję ratownika; 

5.1.5. Zabrania się bez pozwolenia ratownika i komendanta skakanie do wody z brzegu/pomostu oraz 

nurkowanie. 

5.1.6. Jednocześnie w wodzie może przebywać do 10 osób, jeżeli zaś nadzorują 2 ratownicy – do 15 osób; 

 

6. Wyjście w teren i zachowanie poza obozem/Przemarsz 

 

6.1. Wszelkie wyjścia z biwaku/zimowiska/obozu/spływu w czasie wolnym możliwe są wyłącznie zastępem, po 

uzyskaniu zgody komendy biwaku/zimowiska/obozu/spływu. Pozostałe wyjścia z biwaku/zimowiska/obozu/spływu 
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odbywają się w ramach prowadzonych zajęć. 

 

6.2. Przed wyjściem w teren każdy zastęp melduje się oboźnemu w celu sprawdzenia prawidłowego wyposażenia oraz 

ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych. W razie konieczności uzupełnienia wyposażenia lub ubrania, cały 

zastęp czeka na uzupełniającą osobę nie opuszczając biwaku/zimowiska/obozu/spływu. 

 

6.3. Poza biwakiem/zimowiskiem/obozem/spływem, o ile nie zostanie zarządzone inaczej, harcerze poruszają się 

wyłącznie zastępami, w sposób zgodny z zasadami poruszania się po drogach oraz szlakach turystycznych, przeważnie 

dwójkami, gdy jest to nie możliwe - szeregiem. Tempo marszu zastępu dostosowane jest zawsze do najwolniejszego 

harcerza w zastępie. 

 

6.4. Przy wymyślaniu i przeprowadzaniu wszelkich zajęć, w tym gier terenowych, wycieczek i zwiadów, należy 

zachować konieczne zasady bezpieczeństwa i dbać o to, by nie spowodować szkód ani nie doprowadzić do wypadków. 

 

7. Inne 

 

7.1. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego 

podczas podróży lub pobytu na biwaku/zimowisku/obozu/spływu. 

 

7.2. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa biwaku/zimowiska/obozu/spływu komenda może wyciągnąć 

konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika, może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od 

uczestnictwa w niektórych zajęciach, z jednoczesnym poinformowaniem rodzica/prawnego opiekuna. W szczególnych 

przypadkach, decyzją komendanta biwaku/zimowiska/obozu/spływu uczestnik może zostać karnie wydalony z 

biwaku/zimowiska/obozu/spływu. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu trzech dni do 

zabrania uczestnika z biwaku/zimowiska/obozu/spływu na koszt własny. Organizator nie zwraca pieniędzy za 

niewykorzystane dni biwaku/zimowiska/obozu/spływu.  

 

 

 


