
Obowiązuje od dnia 1 maja 2020r. 

Regulamin Zgrupowania Obozów  
w Harcerskiej Bazie Obozowej w Czernicy.  

  
I. Regulamin ogólny zgrupowania. 

 

1. Wszystkie budynki, pomieszczenia i teren, w którym się znajdujemy, mają po naszym wyjeździe, pozostać lepszymi, niż je zastaliśmy.  
2. Atmosfera w obozie zależy od postawy każdej drużyny i każdego z nas. Okazuj zainteresowanie i służ pomocą w każdej chwili, każdemu 

potrzebującemu. Staraj się go znaleźć. Bądź życzliwy dla wszystkich; z radością i uśmiechem podchodź do innych. 
3. Bezpieczeństwo wszystkich zależy od rozwagi i uwagi. Bądź więc uważny i rozważnie postępuj, przewiduj skutki i nie dopuszczaj do 

ryzykownych zajęć i zdarzeń. 
4. Podczas całego czasu trwania obozu kategorycznie zabronione jest palenie papierosów i spożywanie jakiegokolwiek alkoholu.  
5. Każdy pobyt osób odwiedzających, gości, wizytacji itp. trwający powyżej 4 godzin, ze względów bezpieczeństwa p. pożarowego musi 

zostać zgłoszony Kwatermistrzowi lub Komendantowi Bazy. Wszystkie osoby spoza obozu, chcące skorzystać z posiłku lub noclegu na 
terenie zgrupowania muszą zgłosić się i uzgodnić to bezpośrednio z Kwatermistrzem Zgrupowania.   

6. Zasady współzawodnictwa, prawa i obowiązki uczestników, nagrody, wyróżnienia i kary dla uczestników wypracowują Rady Obozów, 
powołane przez komendantów obozów. 

7. Grafik wykorzystania pryszniców, świetlic, boiska, miejsca ogniskowego, służb porządkowych i służb wartowniczych na bramie 
zgrupowania, prowadzi i uzgadnia Zastępca Komendanta Zgrupowania, w porozumieniu z komendantami obozów.  

8. Za utrzymanie czystości na całym terenie bazy, wokół niego oraz w stołówce odpowiadają wszyscy uczestnicy i kadra obozów. Podział 
terenu do sprzątania przez poszczególne obozy następuje na miejscu.  

9. Na terenie HBO Czernica i wszystkich terenach leśnych kategorycznie zabronione jest wbijanie gwoździ w drzewa, ścinanie drzew, 
oraz jakiekolwiek inne ich uszkadzanie lub niszczenie. Obowiązuje zakaz wstępu do szkółek leśnych i młodników.  

10. Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” uczestnicy obozów i grupy zorganizowane mają prawo poruszać się wyłącznie zgodnie 
z „Zasadami zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.” 

11. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie HBO Czernica, również osoby odwiedzające i spoza obozu. 
12. O wszystkich sytuacjach nadzwyczajnych, niebezpieczeństwach i wypadkach należy natychmiast zameldować Komendantowi 

Zgrupowania. 
13. ZABRONIONE JEST okopywanie namiotów oraz jakiekolwiek uszkadzanie drzew i ich kory. W przypadku organizowania imprez na 

orientację, biegów harcerskich itp., budowania szałasów Komendant Obozu jest bezwzględnie zobowiązany każdorazowo uzgadniać 
czas i teren organizowania tych przedsięwzięć, informować o tym fakcie Zastępcę Komendanta Zgrupowania, a przede wszystkim 
pozostawić teren leśny w stanie identycznym jak przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wykorzystywany teren musi być wysprzątany, 
muszą być zdjęte wszelkie oznaczenia wykonane do imprezy na orientację, biegu, itp. oraz szałasy muszą być zlikwidowane i teren po 
nich zamaskowany. 

14. W godzinach 22.00 -  6.30 obowiązuje cisza nocna, za wyjątkiem wcześniej zgłoszonych gier, kominków, alarmów itp. Ponadto w czasie 
wykonywania powyższych czynności w czasie trwania ciszy nocnej obowiązkowe jest takie zachowanie, aby było jak najmniej uciążliwe 
dla pozostałych osób przebywających na terenie bazy. 

15. Na miejscach obozowych nie ma przyłączy energii elektrycznej i nie dopuszcza się możliwości ich wykonania ze względów 
bezpieczeństwa i braku zgody Nadleśnictwa. Z tych samych powodów istnieje całkowity zakaz używania urządzeń prądotwórczych 
(agregaty) na terenie całej bazy. 

 
 
 

II. Regulaminy szczegółowe. 

 

1. Regulamin kąpieli. 
2. Regulamin przeciwpożarowy. 
3. Regulamin służby wartowniczej. 
4. Regulamin służby porządkowej. 
5. Regulamin korzystania z miejsc ogólnodostępnych.  
6. Regulamin Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Czernicy. 
7. Regulamin Punktu Obserwacyjnego Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Czernicy. 

8. Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 
9. Regulamin dla przebywających na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

10. Instrukcja postepowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Harcerskiej Bazy 
Obozowej w Czernicy 
 

 

Regulamin niniejszy może być uzupełniany i zmieniany na bieżąco przez Komendę Zgrupowania, a także na bieżąco 
przez instruktorów, gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo uczestników.  

Komendant Zgrupowania 
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1. Regulamin kąpieli 
 

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu i całą kadrę. 
 
1. Korzystanie z kąpieliska odbywa się tylko po dokonaniu rezerwacji w aplikacji kalendarza google.  
2. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu do kąpieli, w grupach do 20 osób. 
3. Kąpiel odbywa się wyłącznie w obecności ratowników zgrupowania. 
4. Wszyscy biorący udział w kąpieli powinni uprzednio uzyskać zgodę pielęgniarki obozowej. 
5. Uczestnicy powinni przychodzić do kąpieli i odchodzić po jej zakończeniu w zwartych grupach, pod opieką 

instruktorów. 
6. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego kąpiel. Prowadzącym kąpiel jest 

zawsze instruktor z danego obozu. Każdorazowo prowadzący kąpiel uzgadnia moment rozpoczęcia i 
zakończenia kąpieli z dyżurującymi ratownikami. 
Sygnały obowiązujące podczas kąpieli: 
- jeden krótki gwizdek  – wejście do wody, 
- dwa krótkie gwizdki  – wyjście z wody, 
- jeden długi gwizdek  – ALARM! - Opuścić miejsce do kąpieli. 

7. Przed wejściem do wody i natychmiast po wyjściu ratownicy wraz z instruktorem odpowiedzialnym za grupę 
odlicza jej stan. 

8. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się. 
9. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp., bez wyraźnego 

zezwolenia ratowników dyżurnych. 
10. W czasie kąpieli zarówno kąpiącym, jak i pozostającym na brzegu osobom nie wolno wznosić okrzyków i 

wywoływać zbędnych alarmów. 
11. Wszelkie zabawy powodujące zagrożenie wspólnie kąpiących się takie jak: podtapianie, przewracanie są surowo 

zabronione. 
12. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel. 
13. Przy każdej kąpieli obecni są ratownicy zgrupowania i komendant obozu lub wyznaczony przez niego instruktor. 
14. Na kąpielisku powinien być przygotowany sprzęt ratowniczy, którego nie wolno używać do innych celów. 
15. Jakakolwiek kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona! 
16. Każdy naruszający postanowienia regulaminu zostanie dyscyplinarnie wydalony z obozu.  
17. Nie wolno organizować kąpieli bezpośrednio po posiłku i dłuższym plażowaniu. 
18. Zabronione jest używanie jakichkolwiek detergentów (proszku do prania, mydła i innych) do mycia lub prania w 

jeziorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obowiązuje od dnia 1 maja 2020r. 

2. Regulamin przeciwpożarowy 
 
W HBO Czernica istnieją 3 dozwolone miejsca ogniskowe:  
- wiata ogniskowa nad jeziorem, ogień do 1m  
- miejsce ogniskowe przy placu apelowym (ogniska integracyjne) do 1m  
- miejsce ogniskowe przy starej kuchni (ogniska obrzędowe). 1,5 m  
Rozpalanie otwartego ognia dozwolone jest tylko w nich na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  
Korzystanie z miejsc ogniskowych odbywa się tylko po dokonaniu rezerwacji w aplikacji kalendarza google.  
 
I WARUNKI ROZPALANIA I PROWADZENIA OGNISKA: 
1. Przed rozpaleniem ogniska: 

a. ognisko można rozpalić tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych tablicą MIEJSCE 
OGNISKOWE – przy placu apelowym, przy starej kuchni oraz w wiacie ogniskowej nad jeziorem,  

b. miejsce na ognisko powinno być oczyszczone z chrustu, ściółki i nie może być na torfowisku, 
c. wybrane miejsce na ognisko musi być okopane pasem ochronnym o szerokości 1,5 do 2m 
d. rozpalając ognisko uwzględnić należy kierunek wiatru (aby iskry nie były znoszone w stronę zabudowań, 

stogów, stert, itp.), 
e. zabezpieczyć należy sprzęt p. poż (wiadra, saperki, łopaty, tłumice), 
f. stos ogniskowy powinien mieć wysokość nie większą niż 0,5m. 
g. drewno i gałęzie na ognisko należy zbierać z terenu HBO Czernica (zabronione jest pozyskiwanie 

chrustu i gałęzi z poza obszaru bazy).  
2. Podczas ogniska: 

a. wyznaczyć minimum 2 strażników ognia, których zadaniem będzie stałe czuwanie na ogniem, 
b. dopuszczalna wysokość palącego się ogniska wynosi 1m.    

3. Dogaszanie: 
a. po dokonanym wygaszeniu ognia należy upewnić się, że popiół się już nie tli i przyspać piaskiem lub zalać 

wodą   
b. miejsce po zgaszeniu ogniska powinno być pod obserwacją przynajmniej przez 30 minut. 

4. Po całkowitym zagaszeniu ogniska miejsce należy posprzątać: popiół wygrabić i wynieść do przeznaczonego 
do tego celu dołu, nie spalone resztki drzewa ułożyć na stosie z drewnem przeznaczonym do spalenia.  

 
II WARUNKI ORGANZIOWANIA ŚWIECOWISKA 
1. Świecowisko można rozpalić tylko w miejscach ustalonych na początku obozu przez komendantów obozów i 

Komendanta Zgrupowania, 
2. Miejsce na świecowisko powinno mieć niepalne podłoże, oczyszczone z jakichkolwiek śmieci i skrawków 

materiałów palnych, 
3. Powierzchnia i ustawienie podstawki ze świecami musi być tak umocowane i ustawione, aby: 

a. było z dala od wszelkich powierzchni palnych, w szczególności od ściółki, drewna, papieru i płachty       
namiotu, 
b. było niezależne od wiatru i ruchu ludzi, 
c. cały wosk ze świecy, również w razie przypadkowego jej przewrócenia pozostał na podstawce,  

4. Zabezpieczyć na miejscu należy podręczny sprzęt p-poż., 
5. Przed rozpoczęciem świecowiska komendant obozu wyznacza osobę odpowiedzialną za pilnowanie płonących 

świec. 
 

III ZABRONIONE JEST:  
1. wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie w ewakuacji 

lub w prowadzeniu działań ratowniczych, w szczególności:  
a) zamykanie wyjść z namiotów, w których przebywają ludzie, w sposób uniemożliwiający szybkie 

otwarcie i opuszczenie namiotów (stosowanie tzw. "supłów", kłódek w zamkach itp.),   

b) umieszczanie przedmiotów przed wyjściami z namiotów w sposób utrudniający ich sprawne 

opuszczenie i ewakuację,   

c) ograniczanie dostępu do:  
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- podręcznego sprzętu gaśniczego,  

- punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych (np. hydrantów zewnętrznych, stanowisk 

postojowych przy zbiornikach z wodą do celów przeciwpożarowych),  

- punktów „odcięcia” mediów (np. głównego wyłącznika prądu, kurków/zaworów gazowych),  

d) używanie otwartego ognia i stosowanie innych źródeł zapłonu/ciepła w sposób mogący przyczynić się 

do powstania pożaru,  

e) używanie otwartego ognia w namiotach mieszkalnych w tym palenia świec, lamp naftowych itp.  

f) użytkowanie urządzeń gazowych i agregatów prądotwórczych, przechowywanie butli i pojemników na 

gaz,  

g) wykorzystywanie sprzętu p.poż do innych celów niż zwalczanie zagrożenia pożarowego.  

 
IV POZOSTAŁE USTALENIA: 
1. Za nadzór nad postępowaniem uczestników i kadry obozu z ogniem odpowiedzialny jest komendant obozu, który 

jest zobowiązany do szczególnego dbania o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
2. Każdy uczestnik obozu powinien zostać przeszkolony w posługiwaniu się podręcznym sprzętem 

przeciwpożarowym i  poinformowany o zasadach ewakuacji na wypadek pożaru zgodnie z „Instrukcją 
postepowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Harcerskiej Bazy 
Obozowej w Czernicy”.  

3. Należy przećwiczyć przebieg alarmów ewakuacyjnych. Ćwiczenia należy przeprowadzić zarówno w porze 
dziennej, jak i nocnej. 

4. Konserwator Bazy lub osoba wyznaczona przez Komendanta raz na 3 dni wykonuje przegląd i sprawdza stan 
techniczny punktów p.poż i ich wyposażenia oraz pozostałych gaśnic na terenie bazy.  

5. Konserwator lub osoba wyznaczona przez Komendanta raz na 3 dni wykonuje przegląd i sprawdza warunki na 
wyznaczonych miejscach ogniskowych w tym stan zgromadzonego drzewa na potrzeby ogniska.  

6. Namioty powinno się rozmieszczać w sposób zapewniający ich użytkownikom bezpieczne opuszczenie i 
przemieszczenie się  do miejsca zbiórki do ewakuacji oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na terenie 
obozu, w tym pomiędzy namiotami. W szczególności wymagane jest zachowanie co najmniej: 2 m wolnej 
przestrzeni przed wyjściami z namiotów, skąd możliwe będzie dalsze przemieszczanie się do miejsca zbiórki do 
ewakuacji (patrz również pkt 3 

 
Zobowiązuje się wszystkich uczestników obozu i kadrę do natychmiastowego meldowania w Komendzie 
Zgrupowania o zauważonych (nawet najmniejszych) pożarach i sytuacjach grożących wybuchem pożaru. 
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3. Regulamin służby wartowniczej 
 

Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo. Pełnią ją uczestnicy 
obozu, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez komendanta obozu i wywieszonym na tablicy obozu. 
Codziennie w wykazie wart komendant wyznacza instruktora służbowego, odpowiedzialnego za przygotowanie i 
przebieg warty. Wartą kieruje bezpośrednio dowódca warty wyznaczany codziennie rozkazem (decyzją) komendanta 
obozu. 
Dwuosobowe warty nocne, ze zmianami co dwie godziny każda, czuwają od ogłoszenia ciszy nocnej do pobudki.  
Kwestia pilnowania obozu w godzinach od pobudki do ciszy nocnej pozostawiona jest do uregulowania przez 
komendanta obozu. 
Szczegółowe zasady ustawienia i pełnienia wart określa komendant każdego obozu. 
 
Do obowiązków wartownika należy: 
- stała czujna obserwacja słuchem i wzrokiem na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodów po terenie 

wskazanym przez instruktora służbowego. 
- zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu i niezwłoczne powiadomienie o tym instruktora służbowego 

lub komendanta obozu. 
- niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego 

w pobliżu obozu (pożar, kradzież, itp.). 
- budzenie w ustalonym czasie kadry obozu. 
 
W soboty i niedziele, Komendant Zgrupowania może powołać służbę wartowniczą przy głównej bramie zgrupowania 
w godzinach 8.00 – 20.00. Pełnią ją uczestnicy poszczególnych obozów, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym 
przez Komendanta Zgrupowania. W wykazie wart Komendant Zgrupowania wyznacza dowódcę warty, 
odpowiedzialnego za przygotowanie i kierowanie przebiegiem warty. Służbę wartowniczą przy bramie zgrupowania 
pełni co najmniej 2 wartowników. Rozkład i organizację służby wartowników oraz grafik wart poszczególnych obozów 
wyznacza Komendant Zgrupowania. 
 

Pamiętaj, że od twojej rzetelności, sprytu i sumienności zależy spokój i bezpieczeństwo całego obozu. 
 
 

4. Regulamin służby porządkowej 
 
Obowiązki zastępu porządkowo-kuchennego: 

1. 15 minut przed posiłkiem roznoszenie napoi, dodatków do chleba (masła, warzyw, przypraw), zupy, surówek 
oraz ziemniaków na wszystkie stoły oraz zbieranie pustych naczyń po nich (dotyczy każdej tury posiłków).  

2. Dokładne i częste mycie stołów i krzeseł, przede wszystkim po każdej turze.  
3. Pomoc w podawaniu naczyń na zmywak i ściąganie resztek z talerzy.  
4. Utrzymanie czystości: 

- wokół budynku kuchenno-sanitarnego 
- wokół kontenera na śmieci 
- w myjni sanitarnej z zimną wodą,  

5. Pomoc w myciu i przygotowaniu warzyw na posiłki. 
6. Pełniącym służbę porządkową nie wolno brać udziału w bezpośrednim przygotowaniu posiłków  
7. Zastępowi służby porządkowej nie wolno roznosić półmisków z wędlinami i nabiałem. 
8. Po każdym posiłku zastęp przygotowuje (sprząta) stołówkę na: przede wszystkim zamiata podłogę i myję ją.  
9. Sprzątanie toalet na stołówce oraz latryny przy namiocie świetlicowym w okolicy starej kuchni.  
10. Wyrzucanie śmieci z kuchni oraz myjni z zimną wodą na koniec dnia do kontenera zgodnie z obowiązującymi 

zasadami segregacji śmieci.  
 

Podstawowym miejscem pełnienia służby porządkowej jest teren zaplecza kuchennego i stołówki. W trakcie służby 
kilkakrotnie w ciągu dnia pełniący służbę mają w obowiązku przejrzeć i wysprzątać, jeśli zaistnieje taka potrzeba 
pozostałe miejsca, za które odpowiadają. 
 
Zastęp służbowy pracuje w taki sposób i w takich godzinach, aby zapewnić realizację powyższych zadań.  
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Grafik służb w aplikacji kalendarza google pełnionych przez poszczególne obozy prowadzi i zatwierdza Zastępca 
Komendanta Zgrupowania lub Kwatermistrz. 
Zastęp porządkowy podlega bezpośrednio Instruktorowi Służbowemu wyznaczonemu przez Komendanta Obozu, z 
którego pochodzi zastęp, a wyznaczony Instruktor Służbowy w zakresie służby porządkowej podlega Zastępcy 
Komendanta Zgrupowania lub kwatermistrzowi któremu zgłasza wszelkie problemy. Przekazanie służby porządkowej 
odbywa się codziennie w uzgodnionej godzinie w obecności Instruktorów Służbowych (zdającego i przejmującego) 
oraz Zastępcy Komendanta Zgrupowania. Instruktor Służbowy (przejmujący) ustala z Szefową Kuchni szczegóły 
pracy w kuchni.  
 
Wstęp na teren kuchni innym osobom poza personelem kuchennym, Komendantem Zgrupowania, 
Kwatermistrzem i osobami przez wyznaczonymi nich jest zabroniony.  
 
 

5. Regulamin korzystania z miejsc ogólnodostępnych 
  

1. Z miejsc ogólnodostępnych takich jak miejsca ogniskowe, namiot świetlicowy, plac apelowy (boisko), 
stołówka, wszyscy korzystają na równych zasadach. Każdy zobowiązany jest zostawić po sobie miejsce w 
niepogorszonym stanie oraz ogólny porządek.  

2. Korzystanie z miejsc ogólnodostępnych odbywa się po dokonaniu rezerwacji w aplikacji kalendarze google.  
3. Z miejsc ogólnodostępnych należy korzystać w takich sposób, aby nie zakłócać działania innych części bazy, 

a także nie przeszkadzać innym obozom.  
4. Zasady korzystania z prysznicy: 

a. Kąpiel pod prysznicami odbywa się w blokach 15 minutowych. W każdym bloku kąpie się 7 osób w części 
damskiej oraz 7 osób w części męskiej.  

b. Po zakończonym prysznicu należy ściągaczką ściągnąć wodę do kratki oraz ją oczyścić.  
5. Toalety otwarte są w godzinach 7.00-22.00, po tych godzinach należy korzystać z latryn przy obozowych. 

 
  
 

6. Regulamin Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Czernicy 
  

1.   Przez Harcerski Ośrodek Wodny rozumie się Hangar, teren Portu oraz Keję. 
2. Wyjście każdej jednostki pływającej, będącej w zasobie HOW Czernica, wymaga zgody Kapitana Portu, 

Bosmana lub Komendanta Zgrupowania.   
3. Osobami funkcyjnymi portu są: 
   - kapitan portu, 
   - bosman portu. 
   - ratownik wodny. 
4. Szczegółowy zakres obowiązków wyżej wymienionych osób funkcyjnych określa się w dokumencie pt. "Zakres 

obowiązków", pozostający w dokumentach Komendy Zgrupowania. 
5. W porcie HOW Czernica znajduje się Książka Pływań, w której sternicy każdej jednostki pływającej wpisują 

chronologicznie - wszystkie wyjścia i wejścia jednostek pływających, z i do Portu (w tym kajaków). 
       Każdy sternik jednostki wpisuje własnoręcznie: 
   - nazwę i nr rej. prowadzonej jednostki, 
   - nazwiska i imiona sternika i załogi, 
   - ich uprawnienia żeglarskie oraz numery uprawnień (dla łodzi wiosłowych i kajaków numery  
     dowodów osobistych) 

- godzinę wyjścia i powrotu jednostki. 
6. Komendant obozu żeglarskiego, KWŻ, Kapitan Portu i Ratownik wodny ściśle współdziałając ze sobą, uzgadniają 

wszelkie przedsięwzięcia szkoleniowo-wychowawcze, programowe, dyscyplinarne, techniczne i wszelkie inne, wg 
bieżących potrzeb oraz wynikające z decyzji Komendy Zgrupowania.  

7. Hangar, warsztat wraz ze sprzętem warsztatowym oraz sprzęt wodny będący w zasobie HOW pozostaje pod 
opieką Kapitana Portu lub innej wyznaczonej przez KH ZHP Gdynia osoby. 

8. Obowiązuje ścisły zakaz pływania wszystkich jednostek pływających HOW (pływanie lokalne oraz na trasach 
rejsów śródlądowych) oraz goszczących w porcie po zachodzie Słońca do świtu następnego dnia. 
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9. Przed rozpoczęciem obozu żeglarskiego ustala się z Kapitanem Portu zasady korzystania z PO (punktu 
obserwacyjnego), wzywania pomocy oraz asekuracji i bezpieczeństwa pływań. 

 UWAGA! ze względu na obowiązującą na Jeziorze Dybrzk strefę ciszy, używanie łodzi o napędzie silnikowym jest 
dozwolone wyłącznie w celach ratowniczych. 

10. Zabrania się kąpieli: z łodzi, na obszarze wód portowych (w tym również skoków z pomostu do wody). Zakaz    
      ten obowiązuje wszystkich uczestników obozów w tym kadry instruktorskiej, posiadaczy "żółtych czepków", oraz    
  ratowników wodnych. 
11. Zabrania się wstępu na teren portu - zakaz nie dotyczy uczestników i kadry obozu       żeglarskiego oraz 
komendy  zgrupowania. Terminy i zasady udostępnienia portu dla  osób spoza obozów żeglarskich ustala 
Komendant Zgrupowania. 
12. Obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu do hangaru – nie dotyczy Kapitana Portu oraz Bosmana lub osób przez 

nich upoważnionych.  
13. Na pomostach portowych mogą przebywać wyłącznie: 
   - obsady jednostek pływających, 
   - służba  portowa, 
   - wizytatorzy, 
   - kadra instruktorska obozu żeglarskiego, 
   - członkowie Komendy Zgrupowania, 
   - obsada PO. 
13. Codziennemu zabezpieczeniu w hangarze na noc podlega: silnik, żagle, liny, wiosła, pagaje, sprzęt ratowniczy   
      (koła, pasy ratunkowe, kamizelki asekuracyjne), oraz dzwon portowy. 
14. Za uszkodzenia lub zaginięcie pozostawionego na jednostkach sprzętu odpowiada materialnie załoga wraz z 

prowadzącym. 
15. Zabrania się niszczenia wszelkiego znajdującego się na wyposażeniu HOW sprzętu. 
16. Zabrania się wstępu na keję dzieciom poniżej 12 roku życia bez opieki osoby  pełnoletniej. 
1.  Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu żeglarskiego jak również osoby czasowo   
  przebywające na terenie obozu żeglarskiego i portu HOW. 
2. Fakt zapoznania wszystkich uczestników obozów żeglarskich z wszystkimi dokumentami, komendanci obozów i 

KWŻ potwierdzają własnoręcznym podpisem.  
3. Wszelkie zajęcia odbywające się na terenie HOW w Czernicy muszą być przeprowadzane  na sprzęcie, który jest 

w pełni sprawny. 
4.  Wszelkie pływania odbywają się w środkach ratunkowych lub asekuracyjnych. 
 
 
 

7. Regulamin Punktu Obserwacyjnego Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Czernicy 
 
1. Służba na PO trwa przez cały czas pływań jednostek HOW Czernica i obozów stacjonujących w HBO Czernica, i 

pełni ją każdorazowo dwóch wachtowych.  
2. Bezpośrednim przełożonym wachty na PO jest Kapitan Portu. Grafik wacht ustala Kapitan Portu w porozumieniu 

ze wszystkimi KWŻ obozów.  
3. 3. Wachtę na PO zdaje się codziennie po zakończeniu wszystkich pływań, w obecności Kapitana Portu lub 
Bosmana, który zwalnia ustępującą wachtę po stwierdzeniu: 

- pełnego klaru portowego jednostek pływających 
- zdaniu kompletu kół ratunkowych i rzutek 
- prawidłowości wpisów w książce pływań 
- zdaniu do depozytu książki pływań i dzwonu portowego 
- usunięciu wskazanych braków i niedociągnięć. 

4. Do obowiązków wachty PO należy: 
- pełnienie służby obserwacyjnej 
- ogłaszanie alarmów 
- czuwanie nad bezpieczeństwem jednostek pływających pozostających w basenie portowym 
- dbałość o klar i gotowość użycia łodzi ratunkowej  
- ochrona mienia w rejonie portu 
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- dbałość o czystość i porządek w porcie 
- pomaganie jachtom w manewrach portowych (odejścia i podejścia do pomostu) 
- wykonywanie poleceń Kapitana i Bosmana Portu. 

5. Wachtowi muszą w każdej chwili znać miejsce pobytu Kapitana Portu, Bosmana Portu i Ratownika wodnego oraz 
niezwłocznie informować Kapitana Portu lub Bosmana, lub Ratownika WOPR o zaistniałych zagrożeniach na 
obserwowanym akwenie 
6. Wachtowym kategorycznie zabrania się opuszczania PO bez zgody Kapitana Portu lub Bosmana Portu.  
7. Akweny żeglugowe i szkoleniowe określają linie między następującymi brzegowymi punktami  orientacyjnymi: 

- akwen "A" - od wejścia na jezioro DYBRZK z kierunku DRZEWICZA (tzw. dysza), kończący się 
przed następną "dyszą" w kierunku na  MĘCIKAŁ 

-  akwen "B" - ciąg dalszy jeziora DYBRZK od  "dyszy" po  DRZEWICZ włącznie 
  -  akwen "C" - po przejściu "dyszy", do MĘCIKAŁU (do mostu) 

-  akwen "D" - wszystkie inne akweny na trasach pływań po wodach Pojezierza Kaszubskiego. 
8. Zasady sygnalizacji dla Punktu Obserwacyjnego i załóg: 
    W przypadku wywrócenia się jednostki pływającej, obsada. PO alarmuje d z w o n e m: 
   - cykl pojedynczych uderzeń w dzwon, 
   - 5 sekund przerwy, 
  - cykl pojedynczych uderzeń w dzwon (powtarza do skutku) tj. do momentu  podjęcia akcji 

ratowniczej. 
    Wzywanie wszystkich jednostek pływających do portu: 
   -  5  podwójnych uderzeń w dzwon, 
   - 10 sekund przerwy, 
   -  5  podwójnych uderzeń w dzwon, 
              - 10 sekund przerwy do skutku, tj. do stwierdzenia  - wejścia wszystkich jednostek  
     pływających na kurs do portu HOW. 
              -  podniesienie czerwonej banderki na top masztu punktu  obserwacyjnego. 
      Wzywanie pomocy przez jednostki pływające: 
   - stanie jednostki w dryfie z opuszczonymi żaglami, 
   - podnoszenie i opuszczanie grota  lub foka, 
 - podniesienie do topu masztu koła ratunkowego lub pasa ratunkowego, 
              - stojący twarzą do PO wykonuje półkuliste ruchy rękoma (góra-dół). 
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8. Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

 

  
1. Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” udostępniony jest w celach 
naukowych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych. 
2. Za wstęp i korzystanie z walorów przyrodniczych Parku pobierane są opłaty 
w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach. 
3. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku, wyłącznie 
po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, 
rowerem i na nartach biegowych 
4. Na terenie Parku zabrania się: 

• chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd; 

• zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; 

• pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 

• palenia ognisk, użytkowania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu; 

• zakłócania ciszy; 

• palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowiska łodzi wędkarskich i parkingów; 

• używania łodzi motorowych i innego sprzętu pływającego; 

• uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania; 

• prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej; 

• biwakowania; 

• kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych; 

• ruchu pojazdów poza drogami publicznymi; 

• jazdy konnej wierzchem poza drogami publicznymi; 

• wprowadzania psów. 
5. Dopuszcza się zbiór jagód i grzybów jadalnych nie objętych ochrona gatunkową, 
w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi 
zwierząt i upraw leśnych do 4 m wysokości. 
6. Pisemnej zgody Dyrektora Parku wymaga: 

• prowadzenie badań naukowych; 

• organizowanie imprez rekreacyjno-sportowch; 

• przebywanie poza szlakami w celach innych niż zbieractwo runa leśnego i wędkarstwo. 
7. Wędkowanie na udostępnionych jeziorach może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji wydanej przez 

Dyrektora Parku. 
8. Przewodnikiem po terenie Parku może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia przewodnika 

terenowego w rozumieniu art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(grupa nie może przekroczyć 30 osób). 

9. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania 
osób znajdujących się na terenie Parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i biletów wstępu. 

10. W przypadku zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępnienia 
Parku mogą być czasowo zwieszone. 

 
Informujemy również, że w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych (silny wiatr, burza, silny deszcz itp.), 
przebywanie na terenach leśnych Parku Narodowego "Bory Tucholskie" jest niewskazane, z uwagi na zagrożenie 
zdrowia i życia odwiedzających.  
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 12, 15 (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337) , Rozporządzenie MŚ w sprawie ustanowienia PO dla PNBT z 15 grudnia 2008 r. 
(Dz. U. Nr 230, poz. 1545), Zarządzenie Dyrektora nr 15/08 (w związku z Zarządzeniami nr 9/05 i 9/06) 
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9. Regulamin dla przebywających na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego 
 
Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy: 

 

1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń i instalacji w odległości mniejszej 
niż 100,0 m od linii brzegowych rzek i jezior z wyłączeniem przypadków, gdy w strefie 100,0 m od linii brzegowej 
przebiega droga udostępniona dla ruchu pojazdów. 
2) budowy obiektów oraz instalowania urządzeń powodujących zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, 
stanowiących źródło nadmiernego i hałasu lub naruszających walory estetyczne krajobrazu, 

3) budowy dróg, linii telekomunikacyjnych, ciągów ciepłowniczych, gazowych bez uwzględnienia wymagań ochrony 
krajobrazu, 
4) utrudniania swobodnego przejścia wzdłuż brzegów jezior i rzek,  

5) wprowadzania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla ekosystemów objętych ochroną oraz zabudowy 
technicznej rzek, potoków i źródlisk, 
6) lokalizowania wysypisk śmieci odpadów z wyjątkiem niezbędnych dla miejscowej ludności, 

7) eksploatacji surowców mineralnych z wyjątkiem potrzebnych do zaspokojenia potrzeb lokalnych, 

8) dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu i prowadzenia czynności  powodujących 
wzmożenie procesów erozyjnych, 
9) niszczenia pozostałości naturalnych ekosystemów, w tym torfowisk, trzcinowisk, zadrzewień, zakrzaczeń 
śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych, 
10) używania w celach turystycznych i sportowych pojazdów z silnikami spalinowymi poza drogami udostępnionymi, 

11) dojeżdżania do brzegów jezior i rzek na odległość mniejszą niż 20,0 m, pojazdami silnikowymi oraz innymi, 
mogącymi stwarzać zagrożenie dla środowiska; zakaz nie dotyczy właścicieli, zarządców i posiadaczy terenów 
przylegających do jezior i rzek oraz służb kontrolnych w czasie wykonywania czynności  służbowych (służby kontrolne 
to: Policja Państwowa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Rybacka, Inspektorzy 
Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Służby Parków Krajobrazowych), 

12) poruszania się łodziami o napędzie motorowym po jeziorach i rzekach w celach turystycznych i sportowych (zakaz 
nie dotyczy Jeziora Charzykowskiego),  
13) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, 
14) zakłócania ciszy, 
15) poruszania się pojazdami, o napędzie motorowym po zamarzniętych akwenach. 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na wniosek organu administracji samorządowej zaopiniowany przez 
Dyrektora Parku, Wojewoda Bydgoski może wyrazić zgodę na odstępstwa od zakazów wymienionych w punkcie 1. 

 

Wykonanie rozporządzenia zleca się Dyrektorowi Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Przyrody oraz Dyrektorom Wydziałów: Ochrony Środowiska, Rozwoju Regionalnego i Skarbu 
Państwa, Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego Nr 54 Poz. 253, z dnia 11.09.1998r. 
Wojewoda Bydgoski, Teresa Piotrowska 
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10. Instrukcja postepowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie 

Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy 
 

I. Alarmowanie wewnętrzne  
Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar lub uzyskał informację o pożarze czy innej sytuacji stwarzającej zagrożenie życia 
i zdrowia (np. powódź, gwałtowna burza, nawałnica itp.) zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki 
natychmiast  alarmować:  

• osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie np. poprzez użycie syreny alarmowej, która znajduje się w 

hangarze żeglarskim oraz na  placu apelowym  

• Państwową Straż Pożarną (tel. 112 LUB 998),  

• Komendanta Zgrupowania lub jego zastępcę, lub Gospodarza Bazy osobiście na terenie bazy lub ewentualnie 

telefonicznie  

 

Ustalonym sygnałem alarmowym jest ciągły sygnał syreny trwający 5 sekund powtórzony 3 krotnie z jednosekundową 

przerwą.  

 

W przypadku informacji uzyskanej z zewnątrz o zbliżającym się zagrożeniu np. od jednostek służb ratunkowych lub w przypadku 

powzięcia informacji o rozpoznanym zagrożeniu na bazie do alarmowania zobowiązany jest Komendant Zgrupowania lub jego 

zastępca.  

 

II. Alarmowanie służb ratowniczych:  
• nr 998 Straż Pożarna, Fire Brigade, Feuewehr 

• nr 999 Pogotowie Ratunkowe, Emergency Doctor, Arztenotdienst 

• nr 997 Pogotowie Policji, Police, Polizei 

• nr 112 CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) 

 
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Służbami Ratowniczymi  (Strażą Pożarną) należy podać : 
- adres: Harcerska Baza Obozowa w Czernicy (gmina Brusy) 
- co się pali lub podać okoliczności innego zdarzenia  
- czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, 
- dane personalne oraz nr telefonu, z którego się dzwoni. 
 
UWAGA:  NALEŻY ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, 
ODCZEKAĆ CHWILĘ PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE. 

 

Za powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych odpowiedzialny jest Komendant Zgrupowania lub jego zastępca lub pierwsza osoba, 
która zauważy występujące zagrożenie.  

 

III. Akcja ratowniczo-gaśnicza  
Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego znajdującego się w pobliżu (np. gaśnice, piasek, koce gaśnicze). W przypadku innego zagrożenia np. powódź, 
gwałtowna burza, nawałnica itp. w którym nie jesteśmy w stanie powstrzymać jego skutków należy przystąpić do 
natychmiastowej ewakuacji.  
 
1. Do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP, kierownictwo akcją obejmuje Komendant Zgrupowania lub 

jego Zastępca, a w razie ich nieobecności - osoba dorosła najbardziej energiczna i opanowana.  

2. Każda ww. osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać że:  

• w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia, ewakuację ludzi a następnie ewakuację 

mienia, 

• należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego – główny wyłącznik prądu.  

UWAGA: NIE WOLNO GASIĆ WODĄ JAK I RÓWNIEŻ GAŚNICĄ PIANOWĄ INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM. 
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• należy usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, naczynia z płynami 

łatwopalnymi,  

• nie należy otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza 

sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,  

• należy przestrzegać w czasie gaszenia zasad bezpieczeństwa. Otwierając drzwi do pomieszczeń w których powstał 

pożar należy zachować szczególną ostrożność (ognie żgące). Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki 

w drzwiach lub otwieranie zza drzwi,  

• wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów 

spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką, po przyjeździe 

jednostki straży pożarnej do pożaru udzielić niezbędnych informacji i podporządkować się decyzji Kierującego 

Działaniami Ratowniczymi w zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej.  

 
UWAGA: NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYCIU GAŚNIC!  
 
UWAGA: NIE RYZYKUJ ŻYCIA DLA RATOWANIA MIENIA! 
 

IV. Ewakuacja 
Z chwilą powstania pożaru lub innej sytuacji stwarzającej zagrożenie życia i zdrowia (np. powódź, gwałtowna burza, nawałnica 
itp.), po zaalarmowaniu i podjęciu działań ratowniczo-gaśniczych należy niezwłocznie skierować się do punktu zbiórki, który 
znajduje się na placu apelowym. Droga ewakuacji do punktu zbiórki dla poszczególnych podobozów określona jest na 
załączonym planie. Pierwszego dnia obozu niezwłocznie Komendanci podobozów są zobowiązani do zapoznania uczestników 
i kadry z wyznaczonymi drogami ewakuacji i niniejszą instrukcją.  
 
Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia ewakuacji jest Komendant Zgrupowania lub jego zastępca LUB KWATERMISTRZ. 
Osobami odpowiedzialnymi za ewakuację podobozów (stref) są komendanci podobozu (do wyznaczonego miejsca zbiórki). 
Komendanci są zobowiązani do wyznaczenia instruktorów wspierających ewakuację, którzy będą przydzieleni i odpowiedzialni 
za ewakuację maksymalnie 21 osób lub maksymalnie 3 namiotów.  
Na miejscu zbiórki, komendanci podobozów zobowiązani są przeliczyć zebrane osoby ze swoich podobozów. W przypadku 
stwierdzenia nieobecności jakiejś osoby komendanci podobozów są zobowiązaniu powiadomić o tym fakcie Komendanta 
Zgrupowania lub osobę kierującą akcją ratowniczo-gaśniczą.  
W przypadku konieczności należy ściśle wykonywać polecenia służb ratowniczo-gaśniczych biorących udział w akcji. 
 

UWAGA : PODCZAS EWAKUACJI NIE WYWOŁUJ PANIKI; OPANUJ STRACH I LĘK, A PO WYJŚCIU NA ZEWNĄTRZ 
BUDYNKU STAŃ W BEZPIECZNYM MIEJSCU.  
 

 



Obowiązuje od dnia 1 maja 2020r. 

Przyjąłem do wiadomości  
"Regulamin Zgrupowania Obozów w Harcerskiej Bazie Obozowej Hufca ZHP Gdynia w Czernicy" 

i zobowiązuję się do stosowania zawartych w nim postanowień: 
  


