Związek Harcerstwa
Polskiego
Komenda Hufca
Kraków – Podgórze
ul. Sokolska 13
tel./fax 656-14-02
30-510 Kraków krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl

Kraków, dnia 3 września 2007
Rozkaz L. 7/2007

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informuję
1.1.1. Komenda Hufca informuje, Ŝe druŜynowi, komendanci szczepów, związków druŜyn harcerskich
oraz jednostek organizacyjnych Hufca (referaty, namiestnictwa) są zobligowani do dostarczenia
do dnia 17 września 2007r. planów pracy jednostek(w dwóch egzemplarzach) oraz przedłoŜenia
kopii umowy uŜyczenia pomieszczeń, w których realizowane są działania statutowe ZHP.
Komenda Hufca do dnia 3 października 2007r. zatwierdzi Plany Pracy jednostek, oraz wyda
zezwolenia na prowadzenie działalności jednostek.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w hufcu
2.1.1. Zwalniam druha Marcina Kaczora z funkcji instruktora ds. szkoleń w Referacie Ruchu
Drogowego hufca.
3. DruŜyny
3.1. Zmiany organizacyjne
3.1.1. Na wniosek namiestnictwa zuchowego zamykam okres próbny 6 Pg Gromadzie Zuchowej
„Promyczki Brzasku” – druŜynowi Aniela Radecka.
4. Mianowania instruktorów
4.1. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
4.1.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.06.2007 otwieram próbę na stopień
przewodniczki następującym druhnom i druhom:
Przemysław Sierant Szczep „SwaroŜyca” opiekun phm. P. Grochowski
Łukasz Sierant Szczep „SwaroŜyca” opiekun phm. P. Grochowski
Dorota Prusinkiewicz ZDH „Bractwo” opiekun hm. M. Kłaczyński
5. Stopnie wędrownicze
5.1. Zamknięcia próby wędrowniczej
5.1.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14.06.2007 zamykam próbę
wędrowniczej druhnom
Ewa Lech – Szczep „Czwartacy” opiekun phm. Marcin Głowa HR
Anna Włodarz – Szczep „Czwartacy” opiekun phm. Marcin Głowa HR
Joanna Nazim – ZDH „Bractwo” opiekun phm. Marcin Głowa HR
5.2.

Otwarcie próby wędrowniczej
5.2.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14.06.2007 otwieram próbę
wędrowniczej druhom
Łukasz Sierant – Szczep „SwaroŜyca” opiekun pwd. Dorota Siekaniec
Przemysław Sierant – Szczep „SwaroŜyca” opiekun pwd. Dorota Siekaniec

5.3.

Zamknięcia próby na stopień Harcerki/Harcerza Rzeczypospolitej
5.3.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14.06.2007 zamykam próbę i
przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie Urszuli Szczypczyk – Szczep „Z dębowego
lasu” opiekun phm. Barbara Kusiak HR

5.4.

Otwarcie próby na stopień Harcerki/Harcerza Rzeczypospolitej
5.4.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14.06.2007otwieram próbę na
stopień Harcerki Rzeczypospolitej dh Justynie Mildner – Szczep „Zielone Słońce” opiekun phm
Marcin Głowa HR

5.5.

Otwarcie/zamknięcie Znaków SłuŜb
5.5.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14.06.2007 zamykam próbę i
przyznaję Znak SłuŜby Turystyce druhnom i druhowi: Katarzyna Niezgoda, Kamila Rudyk,
Urszula Szczypczyk, Paweł Piasecki.

6. Kary organizacyjne
6.1. Podaję do wiadomości, Ŝę na podstawie § 27 Statutu ZHP pkt. 2 ust. 2 udzielam nagany druhowi
Marcinowi Kaczorowi ze Szczepu „Preria” za postępowanie niezgodne z ideałami harcerskimi i
instrukrskimi.
7. Inne
7.1. Niniejszym zatwierdzam i podaje do wiadomości (załącznik do rozkazu)
- Regulamin współzawodnictwa druŜyn i indywidualnego Hufca Kraków-Podgórze
- Regulamin Harcerskiej Stanicy Wodnej Hufca Kraków-Podgórze nad zalewem Bagry

C Z U W A J !!!
Komendant Hufca Kraków-Podgórze

hm. Maciej Kłaczyński

Regulamin współzawodnictwa druŜyn i indywidualnego
Hufca ZHP Kraków – Podgórze
Komenda Hufca pragnąc poprawić jakość i pręŜność druŜyn wędrowniczych,
harcerskich i zuchowych postanawia przyjąć regulamin współzawodnictwa tychŜe
jednostek. Współzawodnictwo opiera się na systemie punktacji indywidualnej
zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów działających w macierzystych
jednostkach. Docelowo system ma doprowadzić do wysokiego poziomu stanu
liczebnego, jakości pracy oraz zaangaŜowania druŜyn w „harcerskim Ŝyciu” naszego
hufca.
1. Współzawodnictwo odbywa się przez dany rok harcerskich tj. od 1 września
bieŜącego roku do 31 sierpnia roku następnego.
2. We współzawodnictwie mogą brać udział wszyscy członkowie hufca KrakówPodgórze.
3. Współzawodnictwo oparte jest o system punktacji stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu.
4. Współzawodnictwo indywidualne odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
zuchy, harcerze i harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy.
5. Współzawodnictwo druŜyn odbywa się na podstawie indywidualnej punktacji
ich członków.
6. Raz w miesiącu w lokalu hufca będzie wywieszana aktualny ranking
współzawodnictwa indywidualnego i druŜyn.
7. DruŜyna która uzyska największą liczne punktów za dany rok harcerski, aby
odebrać nagrodę musi spełniać na dzień 31 sierpnia następujące warunki:
- oddany i zatwierdzony plan pracy do 30 października aktualnego roku
harcerskiego,
- druŜyna wędrownicza musi posiadać minimum 9 osób,
- druŜyna harcerska, gromada zuchowa musi posiadać minimum 12 osób,
- 80% członków druŜyny jest kompletnie umundurowana (pełne krótkie i długie
umundurowanie, nakrycie głowy),
- posiada elementy obrzędowe (proporzec i kronika druŜyny).
8. Wyniki współzawodnictwa corocznie zostaną ogłoszone w październikowym
rozkazie Komendanta Hufca.
9. Komenda Hufca co roku ustala pule pienięŜną przeznaczoną na nagrody w
aktualnej edycji współzawodnictwa.
10. Nagroda główna (I miejsce) współzawodnictwa druŜyn stanowi 50% całej puli
pienięŜnej.
11. Nagroda główna (I miejsce) współzawodnictwa indywidualnego w kaŜdej
kategorii wiekowej stanowi 5%-10% całej puli pienięŜnej.
12. Nagrody za miejsca II i III stanowią pozostałą część puli pienięŜnej.
13. Komenda Hufca na potrzeby obsługi współzawodnictwa moŜe powoływać
osobę (osoby) odpowiedzialne za jego prowadzenie w danym roku
harcerskim.
14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu naleŜy do Komendy Hufca.
15. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca
w dniu 27.08.2007r.

Załącznik:
Tabela. Punktacja indywidualna – uczestnictwo w wydarzeniu.
Wydarzenie

Harcerska Akcja Letnia
Nieobozowa Akcja Letnia – proporcjonalnie do
ilości dni
Harcerska Akcja Zimowa
Nieobozowa Akcja Zimowa – proporcjonalnie do
ilości dni
Chorągwiana Inauguracja Roku Harcerskiego
Jesienny Złaz Hufca
Wiosenny Przegląd Hufca
Imprezy ogólnozwiązkowe (np. Rajd Arsenał,
Zlot Westerplatte)
Rajd Podwawelskiego Smoka
Rajd Górski Hufca
Kurs doszkalający II kategorii (np kurs
druŜynowych, kurs kierowników obozów)
Rajd Szczepu „Agrikola”
Rajd Nierozwiązanych Tajemnic
Harcerskie Imprezy śeglarskie (Retmanat
Hufca)
Przejęcie Betlejemskiego Światła Pokoju
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
Akcja Znicz, Akcja Chorągiewka
Akcja Markety
Publikacja w harcerskiej prasie
ogólnozwiązkowej
Gokarty
Kręgle
Strzelanie
Kurs doszkalający I kategorii (np warsztaty)
Publikacja w prasie hufcowej
Mistrzostwa w Piłce Chińskiej
Dzień Zucha
Święto Pieczonego Ziemniaka
Choinka Zuchowa

harcerze
wędrownicy
instruktorzy
30

zuchy

30

25

25

20

25

20

20
20
20
20

20
15
15

15
15
15

10
-

10
10
7

-

5
5
5
5
5

5
5
5
-

5
5
5
5
3
-

8
8
8
10
10
10
10

25

Uwaga: w przypadku organizacji danej imprezy punkty w tabeli punktacji indywidualnej mnoŜone są
przez wagę 1.5, natomiast w przypadku pomocy w organizacji danej imprezy punkty w tabeli punktacji
indywidualnej mnoŜone są przez wagę 1.25.

REGULAMIN HARCERSKIEJ STANICY WODNEJ
HUFCA ZHP KRAKÓW – PODGÓRZE
NAD ZALEWEM BAGRY
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Harcerska Stanica Wodna Hufca ZHP Kraków – Podgórze, zwana dalej stanicą, znajduje
się na terenie przystani wodnej AZS KRAKÓW, ul. Kozia 1, zwanej dalej przystanią.
Jesteśmy gośćmi na terenie przystani. Wszystkie osoby przebywające na terenie stanicy są
zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu przystani AZS
KRAKÓW.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na
terenie stanicy bez względu na czas trwania i charakter pobytu.
3. Korzystających ze stanicy obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
Prawa Zucha.
4. KaŜda osoba, która korzysta ze stanicy podlega obowiązkowi wpisu w „KsiąŜce stanicy”.
5. Wpis do "KsiąŜki " zobowiązuje kaŜdego do przestrzegania regulaminu stanicy.
6. Korzystać z obiektu mogą w szczególności :
- gromady zuchowe, druŜyny harcerskie i inne jednostki organizacyjne Hufca ZHP Kraków –
Podgórze oraz inne zaprzyjaźnione środowiska,
- instruktorzy oraz ich rodziny,
- zaproszeni goście.
7. Komendant, druŜynowy, zastępowy, kierownik grupy lub inna osoba odpowiedzialna za
zespół przejmuje pełną odpowiedzialność za podległe mu osoby oraz za powierzone mu
mienie, sprzęt pływający i inne. Ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu uszkodzenia mienia
lub jego zagubienia.
8. KaŜda grupa przebywająca na stanicy z opiekunem (opiekunami) spełniającymi warunki
określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w
sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
szkolnej .
9. Za bezpieczeństwo uczestników oraz ubezpieczenie od NNW odpowiedzialny jest
organizator.
Jednostka organizacyjna rezerwująca określony termin korzystania ze stanicy uiszcza na
konto hufca odpłatność w wysokości 5 zł od osoby za dzień lub zobowiązuje kaŜdego z
uczestników do godzinnego odpracowania na rzecz stanicy.
KaŜda grupa określa wcześniej z szefem stanicy termin i plan zajęć na stanicy.
II.
POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1. Przybycie grupy do stanicy jest moŜliwe po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu
miejsca oraz określeniu celu przybycia. Rezerwacji miejsc naleŜy dokonywać w
porozumieniu z Szefem stanicy, co najmniej na 7 dni przed planowanym przybyciem.
2. Załoga (grupa) przybywa do stanicy pod kierunkiem pełnoletniego opiekuna, posiada
program zajęć oraz polisę ubezpieczeniową.
3. Po przyjeździe i dokonaniu wpisu do księgi następuje zapoznanie z zasadami zachowania
na stanicy, a następnie realizacja programu zgodnie z planem.
6. Za realizację zajęć programowych, za przestrzeganie dyscypliny, regulaminu stanicy oraz
elementarnych przepisów BHP odpowiada szef grupy lub inny instruktor odpowiedzialny za
przebywającą w stanicy grupę.

10.
Na terenie stanicy jest całkowity zakaz palenia tytoniu, spoŜywania napojów
alkoholowych i innych środków działających podobnie.
11.
Palenie ognisk poza kręgiem ogniskowym jest zabronione, naleŜy zapewnić sobie
własny opał na ognisko.
W czasie pobytu w stanicy wszystkie osoby odpowiedzialne są za czystość i ład
bezpieczeństwo.
13.
Na terenie stanicy zabrania się:
•
wycinania krzewów i drzew oraz ich kaleczenia
•
zaśmiecania terenu lądowego i akwenu wodnego
•
samowolnej kąpieli w jeziorze
- parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych
- slipowania jednostek bez zgody szefa stanicy
- korzystania z urządzeń lub wyposaŜenia stanicy niezgodnie z ich przeznaczeniem
- zaśmiecania terenu stanicy, niszczenie elementów ochrony brzegu
III.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAC SZKUTNICZO - BOSMAŃSKICH
1. Wszystkie maszyny i urządzenia znajdujące się w hangarze mogą obsługiwać wyłącznie
osoby pełnoletnie przeszkolone przez Szefa HSW lub osobę go zastępującą.
2. Pracę harcerzy, którzy nie mają ukończonych 16 lat nadzoruje bezpośrednio załogowy lub
inny wyznaczony przez niego instruktor.
3. Po wykonaniu pracy narzędzia naleŜy oczyścić i zwrócić w miejsce skąd je pobrano.
4. Awarię urządzeń lub sprzętu naleŜy zgłosić szefowi stanicy.
5. KaŜdy po zakończeniu pracy winien uporządkować swoje stanowisko pracy, rozliczyć się
z pobranych narzędzi i materiałów.
6. Za ewentualne braki narzędzi (zagubienie) lub ich uszkodzenie na skutek
nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem uŜytkowania, pełną odpowiedzialność
materialną ponosi ich uŜytkownik.
V. Korzystanie ze sprzętu wodnego
1. Niepełnoletni mogą korzystać ze sprzętu wodnego naleŜącego do stanicy pod nadzorem
opiekuna.
2. Ze sprzętu Ŝeglarskiego mogą korzystać osoby posiadające znajomość sztuki Ŝeglarskiej
pozostałym osobom pozostają do dyspozycji łodzie wiosłowe i kajaki.
2. Nie wolno korzystać ze sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno
wskakiwać, wyskakiwać, przesiadać do sprzętu znajdującego się na wodzie. Nie wolno
siedzieć na kapokach.
3. Wszyscy korzystający ze sprzętu pływającego zobowiązani są do uŜywania środków
reasekuracyjnych (kamizelki, kapoki).
4. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu, naleŜy sprzęt wodny sklarować (wymyć i
wysuszyć, a następnie odłoŜyć do hangaru, sprzęt reasekuracyjny wyczyścić i powiesić na
wieszakach na swoim miejscu.
VI. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poŜ.
1. Na obszarze stanicy obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony
przeciwpoŜarowej.
2. W szczególności na terenie stanicy zabrania się:
- uŜywania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupowaŜnione
- uŜywanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpoŜarowego do celów niezgodnych z ich
przeznaczeniem
- rozpalania ognisk, pochodni lub teŜ uŜywania bez potrzeby ratowniczych środków
pirotechnicznych

- stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jaki na terenie stanicy
- tarasowanie dróg poŜarowych
3. Alarmy
a) Alarm poŜarowy
- Sygnał - długie wycie syreny i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu poŜarowego wszystkie
osoby przebywające na obszarze Przystani winni podporządkować się zarządzeniom osoby,
która organizuje akcję przeciw poŜarową do momentu przybycia straŜy poŜarnej.
b) Alarm człowiek za burtą
- Sygnał - krótkie sygnały syreną i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu szef stanicy lub
osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.
VIII. Etykieta Ŝeglarska.
1. Na terenie stanicy obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta Ŝeglarska.
IX. Postanowienie końcowe.
1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Stanicy sprawuje szef Przystani
2. W stosunku do osób winnych nieprzestrzegania Regulaminu Stanicy wyciągane będą
konsekwencje.
3. Szef Stanicy (osoba go zastępująca) ma prawo wydalić z terenu stanicy kaŜdą osobę nie
przestrzegającą postanowień niniejszego regulaminu.
W doraźnych przypadkach osoba upowaŜniona zobowiązana jest wezwać do pomocy
odpowiednie władze.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stanicy zobowiązane są do podporządkowania
się w/w Regulaminowi Stanicy.
Stanica otwarta jest w sezonie Ŝeglarskim (tj. od kwietnia do października) dla harcerzy hufca
i innych zaprzyjaźnionych druŜyn.
Na stanicy jesteśmy w prawie kaŜdy weekend
Po sezonie stanicę odwiedzają grupy robocze i ambitne:-)
Na stanicy realizowany jest program harcerskich druŜyn dostosowany do wieku i poziomu
wyszkolenia..
Nadzór i opiekę nad działalnością Stanicy sprawuje Szef Stanicy, druh pwd. Artur Gorzko.
Regulamin Przystani wchodzi w Ŝycie z dniem 01.09.2007 r.

