
 

 

 

REGULAMIN  

 
POBYTU NA TERENIE HARCERSKIEGO OŚRODKA OBOZOWEGO 

„LUBIANKA” HUFCA ZHP IM.STANISŁAWA STASZICA W 

STARACHOWICACH PRZY UL. SZYDLOWSKIEGO 1 

 

1. Przebywanie grup lub indywidualnych osób na terenie Ośrodka, może nastąpić za 

pisemna zgodą Komendy  Hufca ZHP Starachowice lub Komendanta Ośrodka po 

ustaleniu warunków pobytu. 

2. Każda grupa i osoba indywidualna, korzystająca z terenu Ośrodka, wnosi opłatę .       

Z opłaty zwolnieni są instruktorzy ZHP i drużyny które mają opłacone składki 

harcerskie i instruktorskie oraz mają odpracowane na rzecz hufca lub ośrodka min.5h. 

Opłatę należy uiścić w KH ZHP lub na terenie  ośrodka wg cennika ustalonego przez 

KH ZHP Starachowice. 

3. Grupą biwakujących dzieci i młodzieży, obowiązkowo opiekuje się osoba pełnoletnia, 

która przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy, jak również 

obowiązek zgłoszenia grupy zaraz po jej przybyciu na teren Ośrodka. 

4. Za porządek i dyscyplinę na terenie biwakowania odpowiada opiekun grupy. 

5. Kąpiel na terenie Ośrodka musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem ratownika 

WOPR i w miejscu tylko do tego wyznaczonym. 

6. Palenie ogniska winno odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, za zgodą 

Komendanta Ośrodka ( w zależności od zaleceń p. poż i służb leśnych). 

7. Grupy organizujące ognisko w Ośrodku, same zabezpieczają drewno oraz sprzątają 

plac po zakończeniu ogniska. 

8. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w pokojach i namiotach ośrodka. 

9. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna od godz.23.00do godz. 7.00 oraz 

przestrzeganie Prawa Harcerskiego . 

10. Organizowanie zleconych imprez zorganizowanych odbywa się wg. osobnych zaleceń  

11. Wjazd pojazdów mechanicznych na teren Ośrodka tylko za okazaniem przepustki, 

uzyskanej w KH ZHP Starachowice. 

12. Nie zastosowanie się do wymogów regulaminu , będzie traktowane jako zakaz 

przebywania w przyszłości na terenie Ośrodka. 

13. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych na terenie Ośrodka, w stosunku do 

osób odpowiedzialnych z grupy oraz osób indywidualnych, egzekwowane będą 

konsekwencje, włącznie do skierowania wniosków do K.K.A 

14. Wodniacy zrzeszeni przy KH ZHP Starachowice podlegają obowiązującym przepisom 

regulaminu i Komendantowi Ośrodka. 

15. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego  obowiązuje regulamin przystani 

żeglarskiej Ośrodka. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują powszechne 

przepisy . 

17. Obowiązujący regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku. 

 
 


