
 

Regulamin Obozu Harcerskiego ZHA 2018 - dla kadry obozowej 
 
1. Organizatorem obozu harcerskiego jest Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Osobą 
odpowiedzialną za sprawy prawne jest jego kierownik: Elżbieta Bukowska , osobą odpowiedzialną za 
sprawy organizacyjne jest: Komendant Krajowy - Marek Micyk oraz zastępca Komendanta Krajowego na 
czas obozu - Olga Kulinicz. 
 
2. Obóz odbędzie się w terminie 05.08 - 15.08.2018 r. dla podobozów harcerskich i od 05.08-12.08.2018 
dla podobozu zuchowego w Obozowisku ZMCh  "Polska YMKA" w Kurendzu znajdującym się pod adresem  
- Kurendz  1,   97-330 Sulejów, powiat piotrowski, województwo Łódzkie.  
 
3. Warunki zakwalifikowania kadry obozowej na obóz:  
3.1. wypełnienie ankiety on-line,  
3.2. poprawne wypełnienie karty kadry obozowej oraz odesłanie jej na wskazany adres,  
3.3. dopełnienie warunków umowy z organizatorem dotyczących spraw finansowych, 
3.4. podpisanie niniejszego regulaminu, odesłanie go wraz z kartą kadry obozowej do kierownika 
wypoczynku.  
 
 
4. Do praw i obowiązków kadry obozowej obozu harcerskiego należy: 
4.1.wypenianie obowiązków wynikających z przyznanych funkcji na obozie,  
4.2.w razie opuszczenia terenu obozu informowania o swojej nieobecności osób wyższych rangą, lub 
kierownika obozu,  
4.3. posiadanie kompletnego ekwipunku obozowego ogłoszonego przez organizatorów obozu (w tym 
munduru harcerskiego),  
4.4. stosowanie się do porządku dnia i poleceń komendanta obozu i kierownika wypoczynku,  
4.5. przestrzeganie Prawa Harcerskiego i regulaminów: przeciwpożarowego, kąpieli, służby wartowniczej 
ZHA, regulaminu mundurowego i innych.  
 
5. Kadrze  obozu harcerskiego zabrania się:  
5.1. posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, energetycznych i energetyzujących, 
środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych,  
5.2. przechowywania w miejscu zakwaterowania produktów żywnościowych krótkoterminowych,  
5.3. wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody komendanta obozu i 
kierownika wypoczynku, 
5.4. samowolnego oddalania się z terenu obozowiska.  
 
6. Kadra obozu ubezpieczona jest  od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 
7. Kadra obozu ponosi pełna odpowiedzialność materialną za powierzone mienie oraz za szkody 
wyrządzone  podczas pobytu na obozie, na podstawie protokołu szkody sporządzonego w chwili i miejscu 
jej powstania.  
 
8. Kadra obozu zobowiązana jest do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno – 
sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie 
bazy obozowej i miejsc przez nich użytkowanych.  
 
10. Niniejszy regulamin stanowi dokument niezbędny do zakwalifikowania kadry obozowej na wyjazd.  
 
11. Organizator ma prawo rozpatrywać indywidualnie wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym 
regulaminie.  
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