
HARCERSKI KODEKS OBOZOWICZA 

 

1. Będę obozował tylko w miejscach gdzie jest to dozwolone. 

2. Będę utrzymywał obozowisko czyste w każdym czasie oraz 

pozostawię to miejsce czystsze niż je zastałem.  

3. Nie będę zostawiać ogniska bez opieki, a opuszczając je będę miał 

pewność, że jest całkowicie zgaszone. 

4. Nie będę używać swojego noża lub siekiery, żeby ściąć, zeszpecić 

lub poranić żywe drzewa. 

5. Nie będę zrywać dzikich kwiatów bez pozwolenia. 

6. Nie będę niszczyć oznaczeń szlaków turystycznych podczas 

wycieczek. 

7. Nie będę zanieczyszczać jezior i strumieni. 

8. Będę zawsze szanować prywatność innych obozowiczów. 

9. Będę zawsze grzeczny i uprzejmy. 

10. Będę respektować wszystkie znaki, władze, zasady oraz prywatną 

własność. 

11. Będę zawsze zachowywać się jak przystało na Harcerza Pathfinder, 

Chrześcijanina oraz Boże Dziecko. 

12. Będę zawsze opuszczać teren obozowiska ze świadomością, że 

jestem ponownie mile widzianym gościem w tym miejscu. 

 

Zaliczono wykonanie próby: 

Dnia,………………………… podpis………………………… 

Sprawność przyznano rozkazem:………………………… 

Dnia,………………………… podpis………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: KZS, 2018 r. 
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Camp Craft 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Sprawność zdobywana przez: 

…………………………………………………… 
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Wymagania próby na sprawność 
 
 

1. Wyjaśnił w jaki sposób i dlaczego pogoda, pora roku i dostępność 

wody są brane pod uwagę przy wyborze miejsca na obozowisko oraz 

wskazał o czym należy pamiętać jeśli chodzi o czystą wodę, 

urządzenia sanitarne i nagłe wypadki.  

 
Zaliczono: data, podpis ………………………… 

2. Sporządził listę odzieży potrzebnej na dwudniowy biwak podczas 

ciepłej i chłodnej pogody. 

 
Zaliczono: data, podpis ………………………… 

3. Poznał i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa podczas 

obozowania. 

 
Zaliczono: data, podpis …………………………  

4. Zademonstrował umiejętności właściwego obchodzenia się z nożem 

podczas biwaku oraz omówił zasady bezpiecznego używania noża. 

Wyjaśnił w jaki sposób należy przygotować wióry na rozpałkę. 

 
Zaliczono: data, podpis …………………………  

5. Przygotował się na weekendowy biwak drużyny poprzez sporządzenie 

listy rzeczy osobistych oraz sprzętów drużynowych, które będą 

potrzebne. 

 
Zaliczono: data, podpis …………………………  

6. Sporządził zbilansowane menu na co najmniej trzy posiłki podczas 

biwakowania, w tym co najmniej jedno śniadanie, obiad i kolacja. 

 
Zaliczono: data, podpis …………………………  

7. Podczas weekendowego biwaku, wykonał następujące zadania: 

a. Przygotował odpowiednio podłoże w miejscu noclegu. 

b. Właściwie rozłożył, a na koniec biwaku zwinął namiot. 

c. Przygotował odpowiednie, bezpieczne miejsce na ognisko. 

d. Zademonstrował właściwe obchodzenie się ze sprzętem w trakcie 

gromadzenia i przygotowania drewna na opał. 

e. Zademonstrował w jaki sposób chronić obozowisko przed 

zwierzętami, owadami oraz deszczową i chłodną pogodą. 

f. Zademonstrował w jaki sposób należy dbać o środowisko 

naturalne w trakcie obozowania oraz szczególnie kiedy obóz 

zostaje zwinięty, zacierając ślady swojej obecności. 

 
Zaliczono: data, podpis ………………………… 

8. Poznał, a następnie z pamięci wymienił co najmniej osiem zasad co 

należy zrobić, w przypadku zgubienia się. 

 
Zaliczono: data, podpis ………………………… 

9. Wziął udział w trzydniowym biwaku, obozując w jednym miejscu (w 

tym dwie noce), śpiąc każdej nocy pod niebem lub w namiocie. 

Wykazał się aktywnym zaangażowaniem w przygotowaniu co 

najmniej dwóch posiłków. 

 
Zaliczono: data, podpis ………………………… 

10. Biorąc pod uwagę wiedzę i umiejętności zdobyte podczas biwaku oraz 

w trakcie zdobywania tej sprawności, wyjaśnił jakie znaczenie i cel 

ma przestrzeganie Harcerskiego Kodeksu Obozowicza. 

 
Zaliczono: data, podpis ………………………… 
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