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Uchwała nr 1/2012
Komendy Hufca ZHP Kraków Podgórze
im. Podgórskich Szarych Szeregów
w sprawie przyjęcia Regulaminu Stanicy Żeglarskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze na Bagrach
z dnia 28 marca 2012 r.
§1
Komenda Hufca działając na podstawie Statutu ZHP § 52 pkt. 2 oraz innych przepisów ZHP, ustala co następuje.
&2
Komenda Hufca przyjmuje Regulaminu Stanicy Żeglarskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze na Bagrach. Regulamin
Stanowi Załącznik 1 do Uchwały
&3
Wykonanie uchwały powierza się komendantowi oraz kwatermistrzowi hufca, a także Szefowi Stanicy.
&4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik 1.
Kraków, 22.03.2012

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. Stanica otwarta jest w sezonie żeglarskim tj. od kwietnia do października
3. Nadzór i opiekę nad stanicą sprawuje szef stanicy, pwd. Artur Gorzko.
4. Korzystających ze stanicy obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Prawa
Zucha.
5. Komendant, drużynowy, zastępowy, kierownik grupy lub inna osoba odpowiedzialna za grupę z którą
przebywa na terenie stanicy, 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. Odpowiada materialnie za wszelkie zniszczenia, które będą wynikiem
działania jego lub osób pod jego pieką.
6. Grupa może przebywać na stanicy tylko z opiekunem (opiekunami) spełniającym warunki określone w
rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej .
7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz ubezpieczenie od NNW odpowiedzialny jest organizatoropiekun.
II. Korzystanie ze stanicy
1. Każda osoba, która korzysta ze stanicy podlega obowiązkowi wpisu w „Książce stanicy”.
2. Wpis do "Książki " zobowiązuje każdego do przestrzegania regulaminu stanicy.
3. Korzystać z obiektu mogą w szczególności :
- gromady zuchowe, drużyny harcerskie i inne jednostki organizacyjne Hufca ZHP Kraków – Podgórze
- gromady zuchowe, drużyny harcerskie i inne jednostki Chorągwi Krakowskiej ZHP
- instruktorzy oraz ich rodziny,
- zaproszeni goście.
4. W celu korzystania ze stanicy konieczne jest wstąpienie do Klubu Żeglarskiego „SWAT” działającego
w Hufcu ZHP Kraków - Podgórze, przy 2 Szczepie „Agrikola”.
5. Składka zadaniowa za członkostwo w klubie wynosi:
- dla zuchów/harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Kraków - Podgórze 5 zł
- dla zuchów/harcerzy i instruktorów Chorągwi Krakowskiej ZHP 8 zł
- dla innych osób chcących korzystać ze stanicy składka ustalana jest indywidualnie
Składka upoważnia do korzystania ze stanicy przez jeden miesiąc.
6. Wpłaty składki oraz zapisu do klubu Żeglarskiego „SWAT” można dokonać w stanicy przed
rozpoczęciem zajęć.
7. Przewiduje się możliwość zwolnienia ze składki członkowskiej w ramach indywidualnych ustaleń z
Szefem Stanicy.

8. Jednorazowo na terenie stanicy przebywać może maksymalnie 20 osób (każdorazowo dokładną ilość
osób należy ustalić z szefem stanicy). W przypadku gromad zuchowych na każde 5 osób potrzebny jest
jeden opiekun.
9. Przybycie grupy do stanicy jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu miejsca oraz
określeniu celu przybycia. Rezerwacji miejsc należy dokonywać w porozumieniu z szefem stanicy, co
najmniej na 7 dni przed planowanym przybyciem.
10. Grupa przybywa do stanicy pod kierunkiem pełnoletniego opiekuna, posiada program zajęć, polisę
ubezpieczeniową NNW oraz zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo w zajęciach (wzór niżej).
11. Po przyjeździe i dokonaniu wpisu do księgi następuje zapoznanie z zasadami zachowania na
stanicy, a następnie realizacja programu zgodnie z planem.
12. Za realizację zajęć programowych, za przestrzeganie dyscypliny, regulaminu stanicy oraz
elementarnych przepisów BHP odpowiada opiekun grupy lub inny instruktor wyznaczony przez
opiekuna.
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 należy oczyścić i zwrócić w miejsce skąd je pobrano.
4. Awarię urządzeń lub sprzętu należy natychmiast zgłosić szefowi stanicy.
5. Każdy 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 użytkowania, pełną odpowiedzialność materialną ponosi ich użytkownik.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
IV. Korzystanie ze sprzętu wodnego
1. Niepełnoletni mogą korzystać ze sprzętu wodnego należącego do stanicy pod nadzorem opiekuna.
2. Ze sprzętu żeglarskiego mogą korzystać osoby posiadające znajomość sztuki żeglarskiej 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 używania środków
reasekuracyjnych (kamizelki, kapoki).
4. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu, należy sprzęt wodny sklarować (wymyć i wysuszyć, a
następnie odłożyć do hangaru, sprzęt reasekuracyjny wyczyścić i powiesić na wieszakach na swoim
miejscu.
5. Za bezpieczeństwo przy korzystaniu ze sprzętu wodnego ponosi opiekun grupy.
V. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
1. Na obszarze stanicy obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony
przeciwpożarowej.
2. W szczególności na terenie stanicy zabrania się:
- używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione
- używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem
- rozpalania ognisk, pochodni lub też używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jak i na terenie stanicy
- tarasowanie dróg pożarowych
- 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 wyposażenia stanicy niezgodnie z ich przeznaczeniem
3. Alarmy
a) Alarm pożarowy
- Sygnał - długie wycie syreny i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby
przebywające na terenie przystani winni podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje
akcję przeciw pożarową do momentu przybycia straży pożarnej.

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.
VII. Postanowienie końcowe.
1. Na terenie stanicy obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Stanicy sprawuje opiekun grupy.
3. W stosunku do osób winnych nieprzestrzegania Regulaminu Stanicy wyciągane będą konsekwencje.
4. Szef Stanicy (osoba go zastępująca) ma prawo wydalić z terenu stanicy każdą osobę nie
przestrzegającą postanowień niniejszego regulaminu.
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stanicy zobowiązane są do podporządkowania się w/w
Regulaminowi Stanicy.
6. Na terenie przystani obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jednak w pobliżu przystani znajdują się dwa
strzeżone kąpieliska.
Zgoda rodzica/opiekuna
Ja niżej podpisany/a..................................................legitymujący/a się dowodem osobistym (seria,
numer) .........................................wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
....................................................... na udział w zajęciach wodnych na terenie Harcerskiej Stanicy
Wodnej Hufca ZHP Kraków - Podgórze na Zalewie Bagry, w terminie .................................................
Opiekunem i osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu na terenie stanicy
będzie................................................................
Miejscowość:
Data:

........................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

DANE KONTAKTOWE
Szef stanicy Hufca ZHP Kraków - Podgórze nad Zalewem Bagry
druh pwd. Artur Gorzko
tel. 691 386 236
e-mail: agorzko@poczta.onet.pl

Regulamin stanicy został zatwierdzony Uchwałą nr 1/2012 Komendy Hufca ZHP Kraków - Podgórze
dnia 28.03.2012 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

