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1. Za prawidłowe funkcjonowanie Bazy Obozowe ZHP w Podlesicach (zwanej 
dalej: bazą obozową) odpowiedzialny jest Gospodarz Bazy, który dla 
właściwego przygotowania i przeprowadzenia obozu określa potrzebne 
funkcje i obsadza je instruktorami ZHP lub osobami z odpowiednimi 
kwalifikacjami zawodowymi w porozumieniu z Komendantem i Skarbnikiem 
Hufca.  

2. Do przebywania na bazie obozowej uprawnione są wyłącznie osoby 
zgłoszone organizatorowi. 

3. Na terenie całej bazy obozowej obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz 
e-papierosów, a także spożywania środków odurzających, w tym alkoholu. 

4. Osoby przebywające na bazie zobowiązane są do przestrzegania: 

• Regulaminu ochrony przeciwpożarowej; 
• Regulaminu służby wartowniczej; 
• Regulaminu zastępu służbowego; 
• Regulaminu kąpieli i kąpieliska; 
• Regulaminu poruszania się po drogach. 

Regulaminy dostępne są u organizatora. 

5. Uczestnicy zobowiązują się do utrzymywania czystości i porządku na 
zajmowanym terenie, racjonalnego korzystania z wody, a także 
respektowania ogólnie przyjętych norm zachowania. 

6. Na terenie bazy obozowej obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 
godziny 6.00. 

7. Osoby przebywające na terenie bazy obozowej ponoszą odpowiedzialność 
materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody 
zostanie obciążony kosztami jej naprawy. Usterki należy niezwłocznie 
zgłosić kadrze zgrupowania. Zabrania się dokonywania we własnym 
zakresie naprawy i przeróbek instalacji elektrycznej czy wodnej. 

8. Na terenie bazy obozowej mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym 
opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych. 
Na obszarach leśnych obowiązuje zakaz puszczania psów luzem, 
dodatkowo psy przebywające na terenie bazy powinny być wyprowadzane 
na smyczy. Właściciel zobowiązany jest do utrzymania czystości po swoim 
zwierzęciu. 

9. Baza obozowa jak i Hufiec ZHP Czechowice – Dziedzice, Gospodarz Bazy 
oraz Kadra Zgrupowania nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione bez opieki, przedmioty wartościowe, zaparkowane auta i 
inne rzeczy osobiste przechowywane na terenie bazy obozowej w zakresie 
określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie 
postanowiły inaczej. 

10. Na obszarach leśnych, w tym na terenie bazy zabrania się: 



 

 

 

 

• rozpalania grilli oraz ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym przez 
Nadleśnictwo i bazę obozową; 

• hałasowania (z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu) 
oraz straszenia zwierząt; 

• wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami. Na terenie bazy 
obozowej obowiązuje segregowanie śmieci. Przed opuszczeniem bazy 
obozowej uczestnik jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w 
nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał; 

• niszczenia przyrody (m.in.: niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub 
innych roślin, niszczenia grzybów oraz grzybni, wybierania jaj i piskląt, 
niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i 
mrowisk, rozgarniania i zbierania ściółki, rozkopywania gruntu, 
zanieczyszczania gleby i wód); 

• niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i 
technicznych oraz znaków i tablic; 

• mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych. 

11. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie 
dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi 
jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami 
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów 
poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój ww. 
pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach 
oznakowanych. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami 
leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. 

12. Do budynku pionu kuchennego wstęp ma jedynie kadra kuchenna i 
techniczna posiadająca odpowiednie badania sanitarno-epidemiologiczne. 

13. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do 
tego przeznaczonych miejscach. 

14. Zabrania się wchodzenia w miejsca oznakowane zakazami wstępu. 
15. Umywalki, prysznice, i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, 

odpowiadający ich przeznaczeniu; uczestnicy muszą być świadomi, że są 
to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy. 

16. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka 
elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel. 

17. Wszystkie grupy obozowe wchodzące lub opuszczające bazę obozową 
zgłaszają ten fakt Komendantowi Zgrupowania lub osobie przez niego 
wyznaczonej. 

18. Gość bazy obozowej jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i 
przedmioty osobiste pozostawione na terenie ośrodka. 

19. Baza wyposażona jest w sprzęt i środki służące do gaszenia pożaru, z 
których obowiązkowo korzystają goście i wyznaczone przez kierownika 
ośrodka osoby. 

20.  



 

 

 

 

21. Zabrania się wnoszenia na teren bazy obozowej łatwopalnych paliw, 
środków wybuchowych itp. 

22. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania 
zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z gości, 
kierownik ośrodka może odmówić mu dalszego pobytu na terenie bazy 
obozowej. 

23. Grupy wędrujące oraz osoby indywidualne przyjmowane są na nocleg w bazie 
obozowej wg cennika obowiązującego na hoteliku 

24. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie bazy obozowej dozwolony 
pod opieką osób pełnoletnich. 

25. Baza obozowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne doznane – 
przez osoby korzystające z terenu hoteliku i pozostałych obszarów 
będących w zarządzie bazy obozowej – urazy, kontuzje i innego rodzaju 
szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu. Dotyczy to w szczególności 
zdarzeń spowodowanych: 

• przewracaniem się drzew i opadaniem ich konarów oraz gałęzi pod 
wpływem czynników biotycznych i abiotycznych (m. in.: wiatr, burza i 
opady śniegu); 

• nierównościami terenu; 
• przez dzikie zwierzęta (m. in. ukąszenia żmii i ukąszenia przez kleszcze, 

pogryzienie przez zwierzęta zarażone wścieklizną) 
• pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz różnego rodzaju obiektów na 

nich posadowionych; 
• innymi nie wymienionymi wyżej, a powstałe w wyniku przypadku, siły 

wyższej lub klęsk żywiołowych. 

25. Personel (obsługa) bazy obozowej może wyprosić z terenu osobę, która 
swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych 
osób przebywających na terenie. 

26. Wejście na teren bazy obozowej jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień Regulaminu. Wszystkie osoby korzystające z bazy 
zobowiązane są do przestrzegania powyższego Regulaminu. 

27. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne rozstrzyga 
komendant zgrupowania lub osoba przez niego wyznaczona. 

 


