Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Pierwsza Trzcianecka Drużyna Harcerek Puszcza im. Danuty Siedzikówny „Inki”
1Trzcianecka Drużyna Harcerzy Wilki
Zastęp Harcerek Błękit z Wysokiej
Regulamin obozu nad Jeziorem Olszanowskim
5-24 lipca 2021
1. Organizator i uczestnictwo
1.1. Pierwsza Trzcianecka Drużyna Harcerek Puszcza im. Danuty Siedzikówny „Inki”
Komendantem zgrupowania jest phm Ewa Zakrzewska HR, kwaterki phm. Krzysztof Zakrzewski HR
Uczestnikiem obozu mogą być członkowie drużyn w wieku od 11 lat, czynnie uczestniczący w pracy drużyny lub
zamierzający rozpocząć pracę w drużynie.
1.2. Regulamin obowiązuje od momentu wspólnego wyjazdu uczestników obozu do ich powrotu lub od
momentu przekazania uczestnika organizatorowi pod opiekę.
2. Porządek
2.1. Podczas trwania całego obozu uczestnik jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec swojego drużynowego,
instruktorów kadry obozu lub osób prowadzących zajęcia.
2.2. Uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin, Prawo Harcerskie oraz regulaminy
obowiązujące w miejscu odbywania się obozu (regulamin p.- poż, poruszania się po drogach,
instrukcje/regulaminy COVID).
2.3. Uczestnikowi nie wolno na obozie oddalać się z bazy noclegowej bez pozwolenia drużynowego lub
komendanta obozu. Zabrania się również spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
Zabrania się również zabierania ze sobą telefonów komórkowych.
2.4. Niezastosowanie się do zakazów ujętych w pkt 2. stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z obozu.
Rodzic lub prawny opiekun dziecka podpisujący regulamin zobowiązuje się do odebrania dziecka z
miejsca obozu w czasie 12 godzin od otrzymania powiadomienia o wykluczeniu.
2.5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia obozowego, państwowego lub prywatnego rodzic
zobowiązuje się do naprawy bądź kupna zniszczonej rzeczy.
2.6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą:
- 3 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku
- pobranego ze strony http://www.zhr-trzcianka.pl/ :
• oświadczenie rodziców/opiekunów (dostarczamy w dniu wyjazdu)
• załącznika do karty kwalifikacyjnej (należy przekazać drużynowemu przed wyjazdem)
• niniejszego regulaminu
2.7. uczestnicy kwaterki obowiązani są do wypełnienia i dostarczenie przed kwaterką zgody na kwaterkę
(http://www.zhr-trzcianka.pl/)
2.8. Oświadczam, że jestem poinformowany o zakazie odwiedzin dziecka na obozie wynikającym z
rozporządzenia MEN i GIS
2.9. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze wszystkimi informacjami na stronie http://www.zhr-trzcianka.pl/ w
zakładce – Aktualności (Obóz Olszanowo)

Podpis uczestnika …………………………….

Podpis rodziców/ opiekunów/miejscowość i data

…………………………………………………………………………………………………………………………

