Regulamin Harcerskiego Ośrodka
„LEŚNY DWÓR” w Świbnej
Wstęp
Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór” jest własnością Komendy Hufca Żary.
Służy dzieciom i młodzieży w szczególności na organizowanie biwaków, obozów letnich, obozów
zimowych, szkoleń funkcyjnych, zlotów, rajdów. Z ośrodka może również korzystać kadra
instruktorska i nauczycielska na organizację szkoleń, narad, konferencji, posiedzeń oraz rad
pedagogicznych.

Warunki korzystania z obiektu i terenu Ośrodka
-

każda grupa dziecięco- młodzieżowa, aby korzystać z Ośrodka, musi złożyć
w stosownym terminie Kartę Zgłoszenia i wpłacić zaliczkę
przedstawić program (biwaku, narady, rajdu itp.)
podpisać listę obecności przygotowaną przez Komendantkę Ośrodka
zapoznać uczestników i przestrzegać niniejszy regulamin i inne regulaminy jak
regulamin bezpieczeństwa pożarowego, zasad poruszania się po drogach i w lesie

Warunki sanitarno –higieniczne
W czasie pobytu w Ośrodku i na jego terenie należy przestrzegać zasad higienicznego trybu życia:
- w godzinach od 2300 do 730 obowiązuje cisza nocna
- opiekun grupy ogłasza ciszę nocną i czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w nocy
- toaletę poranną i wieczorną organizujemy w łazienkach
- buty i kurtki pozostawiamy w szatni (w budynku obowiązuje obuwie zmienne)
- w sypialniach nie należy przechowywać żywności (za wyjątkiem słodyczy i napojów)
- przez cały czas trwania biwaku (rajdu zlotu itp.) utrzymujemy porządek i czystośćw sypialniach, świetlicy, klatce schodowej, pomieszczeniach campingowych oraz dbamy
o porządek i czystość na terenie Ośrodka (zbieramy papierki, butelki i inne nieczystości)
- śmieci z koszów wynosimy do kontenerów – wyznaczamy stałe dyżury.
- przed opuszczeniem Ośrodka sprzątamy sypialnie, układamy koce i poduszki
zostawiamy obiekt tak jak go zastaliśmy.
- na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu
- opiekun grupy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej grupy
- za stan sanitarny pomieszczeń noclegowych, świetlicy i terenu odpowiedzialny
jest opiekun grupy; po zajęciach organizuje sprzątanie.
- za stan sanitarny WC, stołówki i łazienek odpowiedzialna jest sprzątaczka
- za stan sanitarny kuchni, zmywalni, magazynów żywnościowych odpowiedzialna
jest szefowa kuchni

Warunki bezpieczeństwa uczestników
W czasie pobytu w Ośrodku należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa uczestników
Każdego z uczestników należy zapoznać z regulaminami takimi jak:
- Poruszania się po drogach
- Bezpieczeństwa pożarowego
- Harcerskiego „Leśny Dwór”
- Sanitarnym Ośrodka
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