
Regulamin obozu harcerskiego organizowanego przez 

Hufiec ZHP Grójec oraz warunki uczestnictwa 

A. Zasady ogólne: 

1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w obozie stałym pod namiotami jest wypełniona 
Karta Kwalifikacyjna oraz Dodatkowa Karta Kwalifikacyjna 

2. Niniejszy regulamin i warunki uczestnictwa stanowią integralną część Karty Kwalifikacyjnej 
uczestnika. 

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników, od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowaw-
ców do zakończenia obozu. 

4. Uczestnikami obozu mogą być jedynie zuchy oraz harcerze należący do Hufca Grójec. 
5. W wyjątkowych sytuacjach uczestnikiem obozu może zostać osoba niebędąca zuchem bądź 

harcerzem Hufca Grójec. 

B. Termin i miejsce obozu 

1. Obóz rozpoczyna się 17 lipca 2021 r, (wyjazd uczestników), i trwa do 31 lipca 2021 r. (powrót 
uczestników). 

2. Obóz odbędzie się w Sztutowie woj. pomorskie na Bazie Hufca ZHP Grójec, ul. Morska 21, 82-110 
Sztutowo. 

C. Prawa i obowiązki uczestnika:  

1. Uczestnik obozu jest zobowiązany: 

• do przestrzegania obowiązujących regulaminów na terenie obozu oraz wypełniania poleceń wy-
chowawców, którymi są osoby pełniące funkcje instruktorów ZHP 

• do zabrania ze sobą ważnej legitymacji szkolnej 
• do posiadania niezbędnego ekwipunku 

• do zachowania porządku na terenie obozu (i w każdym innym miejscu), dbania o higienę osobi-
stą, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminów i zasad ustalanych przez kadrę 

• bezwzględnego przestrzeganie ciszy nocnej, rozpoczęcia zajęć i posiłków 

• do bezwzględnego posłuszeństwa względem ratownika i instruktora w czasie kąpieli oraz wę-
drówek 

2. Uczestnikom obozu zabrania się:  

• samowolnego opuszczania terenu obozu 
• samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren obozu 
• kąpieli bez nadzoru ratownika i zgody instruktora 
• palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających 
• zażywania lekarstw bez wiedzy pielęgniarki 
• palenia ognisk oraz używania otwartego ognia bez nadzoru instruktora 
• niszczenia sprzętu obozowego 
• przechowywania w namiotach produktów spożywczych łatwo psujących się 
• stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej 

3. Uczestnik obozu ma prawo: 

• do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą instruktora / 
wychowawcy  

• wnosić własne pomysły do realizowanego programu  
• wnosić o rozszerzenie realizowanego programu  
• uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących obozu  
• uczestniczyć we wszystkich organizowanych na terenie obozu imprezach  



• mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także 
stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć, 

• rozwijać swoją wiedzę i umiejętności harcerskie, twórczo korzystać z doświadczeń innych. 

 

4. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrzą-
dzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na uwiecznianie wizerunku dziecka i publikowanie 
na stronie internetowej hufca, a także w materiałach promocyjnych hufca.  

D. Prawa i obowiązki organizatora  

1. Organizator obozu zobowiązany jest zapewnić uczestnikom bezpieczne warunki w czasie ich 
pobytu na obozie.  

2. Organizator obozu jest zobowiązany do zapoznania uczestników z regulaminami obowiązują-
cymi na terenie obozu.  

3. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia uczestników na skutek zguby, 
zniszczenia lub kradzieży.  

4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, które nie zostały przez niego wykorzy-
stane w trakcie trwania obozu (np. z powodu wcześniejszego wyjazdu) 

5. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpo-
częcia obozu do dnia jego zakończenia.  

6. Organizator obozu zastrzega sobie prawo do zmiany kadry obozu, o czym zostaną poinformo-
wani rodzice/prawni opiekunowie za pomocą strony internetowej hufca.  

W przypadku naruszenia regulaminów obozu instruktor może wyciągnąć konsekwencje dyscypli-
narne w stosunku do uczestnika, może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od uczestnictwa 
w niektórych zajęciach, z jednoczesnym poinformowaniem rodzica/prawnego opiekuna. W szcze-
gólnych przypadkach, decyzją komendanta obozu uczestnik może zostać karnie wydalony z obozu. 
W takim przypadku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu trzech dni do zabrania 
uczestnika z obozu na koszt własny. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obo-
zu.  

E. Odpłatność 

1. Koszt obozu wynosi 1450 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt złoty) 
2. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł do dnia 30 kwietnia 2021r. 
3. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić pozostałą część kosztu obozu w wysokości 950 zł do dnia 10 

czerwca 2021r. 
4. Dokonanie wpłaty zaliczki jest równoznaczne z wpisem uczestnika na listę uczestników. 
5. Niedokonanie płatności drugiej raty w terminie skutkuje z skreśleniem z listy uczestników.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

obozie.  
7. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 

Hufiec Grójec Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
Nr rachunku: 32 9128 0002 2001 0014 7877 0001 

Tytuł przelewu: DSCZ_obóz_II_turnus_imię_nazwisko_uczestnika 

F. Odwiedziny 

1. Z powodu pandemii w celu ograniczenia kontaktu z jak najmniejszą liczbą osób z zewnątrz orga-
nizator nie przewiduje odwiedzin. 

2. W dniu 31 lipca 2021 r. po apelu porannym, istnieje możliwość wypisania uczestnika z obozu na 
stałe przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W przypadku gdy rodzice/prawny opiekun wyrazi chęć polecenia wypisania uczestnika z obozu 
osobie trzeciej wymagane jest wypełnienie pisemnego oświadczenia przez rodzica/prawnego 
opiekuna przed rozpoczęciem obozu oraz dostarczenie organizatorowi. (załącznik 1) 



4. Rodzic / prawny opiekun bądź osoba do tego upoważniona przez rodzica / prawnego opiekuna, 
zabierając wypisując uczestnika z obozu, bierze za niego pełną odpowiedzialność. 

5. Rodzic/prawny opiekun nie ma prawa wchodzić na teren podobozu, oczekuje na dziecko przy 
bramie obozowej. 

 

Załącznik 1 

……………………;………… 
miejscowość                                        data  

 
Zgoda na wypis mojego dziecka z obozu Hufca ZHP Grójec 

 
Ja ……………………………………….….. legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze     

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………… wyrażam zgodę na wypis mojego dziecka  
 
………………………………..……..……………………… przez osobę……………………………………………..  
  imię i nazwisko dziecka                                                                                                                                                             imię i nazwisko osoby przyjmującej obowiązki 

legitymującą się dowodem osobistym o numerze …………………………..……..………… . 
 

 
……………………………...       …….………………………… 
podpis rodzica         podpis osoby przyjmującej obowiązki 
 

*Wypisy dziecka odbywają się w sobotę tj. 31 lipca 2021r. od po apelu porannym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin kąpieli na obozie w Sztutowie 

 

Jednostka organizacyjna prowadząca miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli: Hufiec ZHP Gró-

jec 

 

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zorganizowane jest dla dzieci i młodzieży wypoczywa-

jącej na obozie harcerskim Hufca ZHP Grójec. 

1. Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.  
2. Zajęcia na kąpielisku odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć. 

3. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach nie większych niż 15 osób, 

pod opieką instruktora i ratownika. 

4. Kąpiel rozpoczyna się̨ i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego kąpiel. Należy 

ustalić także sygnał alarmowy. Przed wejściem do wody i wyjściem z niej ratownik odlicza 

obecnych.  

5. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.  

6. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.  

7. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować́ kapiących się  

8. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.  

9. Regulamin kąpieli musi być umieszczony na tablicy ogłoszeń w obozie. 

10. Względem każdego naruszającego postanowienia regulaminu zostaną̨ wyciągnięte konse-

kwencję, łącznie z możliwością̨ wydalenia z obozu.  

11. W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych, obiektów basenowych, Aquaparku 

komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu oraz 

uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska. 



 

Regulamin poruszania się po drogach 

I 

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. 
Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod 
warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu po-
jazdowi.  

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.  

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej 
widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.  

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub po-
bocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z 
tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.  

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany uży-
wać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się 
po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. 

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szeroko-
ści drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

II 

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną 
jezdni.  

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału I pkt. 1 i 2.  

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie woj-
skowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.  

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby 
pełnoletniej.  

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być 
mniejsza niż 100 m.  

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:  

1. pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: 

a. pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, 

b. ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu; 

2. w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowią-

zani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a 

ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, roz-

mieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m; 

3. światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m. 

7. Zabrania się:  



1. ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub 

policyjnej; 

2. ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności; 

3. prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. 

III 

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
oraz z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu 
ma pierwszeństwo przed pojazdem.  

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia 
przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyzna-
czonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.  

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w pkt  2, jest dozwolone 
tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojaz-
dów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść 
drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.  

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany 
korzystać z niego, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku 
wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać 
tylko z przejścia dla pieszych.  

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego prze-
znaczonym.  

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pie-
szych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.  

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni 
uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, 
w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.  

IV 

Zabrania się:  

1. wchodzenia na jezdnię: 

a. bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b. spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; 

2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; 

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez 

jezdnię lub torowisko; 

4. przebiegania przez jezdnię; 

5. chodzenia po torowisku; 

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpo-

częto; 

7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda 

oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni 

one się znajdują. 



 

Regulamin przewozu uczestników 

 

1. Dojazd na teren obozu: autokarem do Sztutowa na ulicę Morską, następnie uczestnicy wraz z ka-

drą dotrą do bazy leśnej (200m od pętli autobusowej). 

2. Podczas drogi uczestnik ma obowiązek:  

a) stosować się do regulaminów PKS, 

b) podporządkować się poleceniom instruktorów odpowiedzialnych za przewóz uczestni-

ków. 

3. Podczas drogi instruktorzy przebywać będą na początku autokaru. 

4. W przypadku zaistnienia niepokojących sytuacji uczestnik powinien niezwłocznie poinformować 

o tym najbliższego instruktora. Wszelkie uwagi dotyczące przewozu uczestnik ma prawo zgłosić 

instruktorom. 



 

 

REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY - dla uczestników 

 

1. O każdym zauważonym pożarze lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast za-

wiadomić 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 oso-

bistych. Alarm ten jest ogłaszany, gdy jest konieczna natychmiastowa ewakuacja.  



REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY dla kadry obozu 

 

1. W czasie kwaterki/pierwszego dnia obozu oboźny lub inny wyznaczony przez komen-

danta instruktor wyznacza miejsca ewakuacji. Podjęte postanowienia powinny być wpi-

sane do książki pracy. Informacje o miejscach ewakuacji powinny znaleźć się na tablicy 

ogłoszeń. 

2. Każdy uczestnik obozu ma zostać przeszkolony w posługiwaniu się podręcznym sprzę-

tem przeciwpożarowym i poinformowany 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, ło-

pata), 

c) prawidłowość ułożenia stosu, 

d) oraz nadzorować 

e) palenie ogniska (iskry, wysokość ognia), 

f) dogaszanie ognia. 

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



 

 

Regulamin służby wartowniczej 

Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo. 
Pełnią ją (w dzień umundurowani regulaminowo, z nakrytą głową) harcerze z zastępu war-
towniczego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez oboźnego/komendanta podo-
bozu, odpowiednio komendanta obozu i wywieszonym na tablicy ogłoszeń. Dwuosobowe 
warty nocne, ze zmianami co 2 godziny każda, czuwają od ogłoszenia ciszy nocnej do po-
budki.  

Wartownik w związku z pełnioną funkcją ma prawo:  

1. wydawać polecenia związane z pełnioną służbą̨ wszystkim osobom znajdującym się 
na chronionym obszarze, z wyjątkiem bezpośredniego przełożonego oraz komendy 
zgrupowania,  

2. nie wykonywać poleceń jakichkolwiek osób poza bezpośrednim przełożonym i do-
wódcą̨ warty,  

3. oddalić się z chronionego obszaru w przypadku konieczności ratowania życia ludzkie-
go lub ochrony zdrowia.  

Do obowiązków wartowników należy:  

1. pełnienie służby w umundurowaniu organizacyjnym zgodnym z odpowiednimi regu-
laminami; w porze nocnej strój określa dowódca warty,  

2. stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po te-
renie wskazanym przez instruktora służbowego,  

3. pełnienie służby aż̇ do momentu przejęcia przez innego wartownika bądź zwolnienia 
z pełnienia służby przez bezpośredniego przełożonego,  

4. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,  
5. zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu/zgrupowania i niezwłoczne  
6. powiadomienie o tym instruktora służbowego lub komendanta obozu,  
7. niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zau-

ważeniu czegoś́ podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła  
8. konieczność́ zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież̇ itp.)  
9. budzenie w ustalonym czasie oboźnego lub komendanta obozu, instruktora i zastępu  
10. służbowego.  

Wzór meldunku składanego przez instruktora służbowego/wartownika w następujących sytu-
acjach: 

1. Rano komendantowi lub oboźnemu: „Druhu przewodniku, (instruktor służbowy) przewod-
nik Jan Kamiński melduje: w czasie pełnienia służby nic ważnego nie zaszło (jeśli miały miej-
sce ważne sprawy, ująć́ je w treści meldunku).”  

2. Wizytującym obóz instruktorom instancji ZHP: „Druhu harcmistrzu, (wartownik) wywia-
dowca Jerzy Jasiński melduje obóz (nazwa) podczas zajęć programowych.” 
3. Odwiedzającym obóz gościom oficjalnym: j.w.  

W przypadku niewłaściwie odbytej służby komendant podobozu lub komendant obozu mogą̨ 
wyciągnąć́ konsekwencje służbowe względem instruktora służbowego, zastępu służbowego, 
czy też wartownika.  



Regulamin zastępu służbowego 

 

1. Zadaniem zastępu służbowego jest pełnienie służby na terenie obozowiska. 

2. Służba dzieli się na dwa rodzaje: w gniazdach metodycznych (podobozach) i na terenie 
całego obozu. 

3. Służba jest pełniona pod nadzorem instruktora służbowego. 

4. Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest zastępowy. 

5. Do obowiązków zastępowego należy: 

• pilnowanie porządku i czystości na terenie obozu - wydawanie zastępom i po-
szczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych te-
renów, namiotów itp.,  

• sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego 
członków, 

6. Szczegółowy zakres obowiązków zastępu służbowego będzie każdorazowo omawiany 
przez instruktora służbowego przed rozpoczęciem służby. 

7. Do obowiązków zastępu służbowego na obozie należy: 

• pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków, 

• mycie naczyń kuchennych, porządkowanie i utrzymywanie w czystości kuchni 
i jej otoczenia, 

• pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego, 

• porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach użyt-
kowanych przez cały obóz (np. kąpielisko, kuchnia, latryny), 

8. Do obowiązków zastępu służbowego w gnieździe należy: 

• Utrzymanie czystości na terenie podobozu, 

• Wymiana pełnych worków na śmieci, 

• Prawidłowe przytwierdzone tablice zastępów, 

• Jakość i stan ogrodzenia podobozu, 

• Dbania o dostateczną ilość papieru w toaletach, 

• przygotowanie flagi do podniesienia i opuszczenia. 

9. Instruktor służbowy może zwolnić zastęp służbowy i zezwolić mu na uczestniczenie w 
zajęciach programowych obozu. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy przez jakiś 
okres obecność zastępu służbowego w zgrupowaniu nie będzie konieczna. Zastęp służ-
bowy ma obowiązek ponownie stawić się do pełnienia służby o godzinie wyznaczonej 
przez instruktora służbowego. 

10. W razie niewywiązywani się z powierzonych obowiązków i zadań, zastęp służbowy bę-
dzie powtórnie pełnił swoją służbę. 

 


