
Instrukcja BHP zachowania się na zbiórce i biwaku 
 

      1. Osoby uczestniczące w zbiórce lub biwaku są zobowiązane do  
• słuchania i wykonywania poleceń opiekuna.  
• punktualnego meldowania się na placu zbiórki lub w harcówce. 
• zachowywania się zgodnie z zasadami kultury osobistej.  
• Odnoszenia się z szacunkiem do siebie nawzajem i do opiekunów.  
• Nie narażania na niebezpieczeństwo swoim zachowaniem siebie i innych.   
• Brania udział w zajęciach. Zwolnione są tylko te osoby, które potrafią wytłumaczyć, dlaczego nie 

mogą włączyć się w zajęcia. 
• Nie oddalania się z miejsca zbiórki i placu biwakowego. Jest to możliwe tylko po zgodzie 

opiekuna lub w celu wykonania polecenia opiekuna.  
 

       2.W razie problemów zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić o nich opiekuna.  
 
      3. Nie można samodzielnie przyjmować żadnych leków bez wiedzy opiekuna, będąc pod jego opieką. 
 
      4.W razie konieczności użycia sprzętów m.in. pionierskiego, kuchennego, obozowego itp. należy używać 

ich tylko w sposób prawidłowy i do celów, do jakich zostały przeznaczone.  
 

      5. Należy zachowywać się z szacunkiem w miejscu, w którym odbywa się zbiórka i biwak. Należy: 
• Dbać o sprzęt, z którego się korzysta,  
• Odnosić się z szacunkiem do przedmiotów mających niekiedy znaczenie symboliczne i 

sentymentalne zgromadzonych przez lata przez harcerzy i harcerki,  
• Zachowywać ciszę w lesie i w miejscach, w których mogą występować dzikie zwierzęta, 
• Nie płoszyć zwierząt, 
• Nie śmiecić i nie niszczyć roślin,  
• Po zakończeniu zbiórki i biwaku należy zostawić po sobie porządek.  

 
 

         6. Podczas nocowania w schronisku, na placu biwakowym lub w hotelu należy: 
• Przestrzegać ciszy nocnej. 
• W razie konieczności wystawienia warty osoby pełniące tą służbę są zobowiązane do 

przestrzegania Regulaminu służby wartowniczej (dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, 
meldowanie o zauważeniu czegoś podejrzanego, dokonywanie obchodu po terenie wyznaczonym 
przez opiekuna itp.) 

 
 

    7.Prowadzący zbiórkę podczas nieposłuszeństwa uczestników ma prawo:  
• Przeprowadzić na osobności rozmowę z osobę, która przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 
• Wyprosić na określony czas osobę, która przeszkadza w prowadzeniu zajęć ze zbiórki, aby się 

zastanowiła nad swoim zachowaniem, wyciszyła i uspokoiła.   
• Wyprosić ze zbiórki osobę, która postępuje w sposób sprzeczny z zasadami, nie słucha lub 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć i przyczynia się do demoralizacji pozostałej części osób.  
 

 
            8. Prowadzący biwak podczas nieposłuszeństwa uczestników ma prawo:  

• Przeprowadzić na osobności rozmowę z osobą, która przeszkadza w bezpiecznym, ciekawym i 
zgodnym z planem prowadzeniu zajęć biwakowych. 

• Wykonać telefon do rodziców lub opiekunów i poinformować ich o zachowaniu dziecka w celu 
odebrania go z terenu biwaku.  

 
   9.  Podczas marszu i zbiórki w terenie uczestnicy poruszają się: 

• W szeregu jeden za drugim lewą stroną, po drogach szybkiego ruchu w pojedynczej kolumnie 
liczącej 15 osób na jednego opiekuna, przy czym tępo narzuca najsłabszy z grupy. 

• Na drogach o mniejszym natężeniu ruchu przewidziane jest poruszanie się prawą stroną w 
kolumnie dwójkowej, przy czym tępo narzuca najsłabszy z grupy.  

 


