
Kucoby, 30.11.2013

Regulamin
Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Chorzów w Kucobach

I. Postanowienia ogólne
1. Prawo do korzystania z Ośrodka mają członkowie ZHP oraz inne osoby w 

ramach działalności statutowej Związku.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie osoby 

przebywające na terenie Ośrodka, bez względu na czas trwania i 
charakter pobytu.

3. Komendant biwaku, kierownik grupy lub inna osoba kierująca grupą 
ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie.

II. Postanowienia porządkowe
1. Przyjazd do Ośrodka jest możliwy po uprzednim wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego i otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.
2. Grupa przybywająca do Ośrodka powinna posiadać własny program i 

polisę ubezpieczeniową.
3. Każda osoba przybywająca do Ośrodka powinna natychmiast zgłosić się 

do gospodarza Ośrodka.
4. Po dokonaniu wpisu meldunkowego lub oddaniu imiennej listy 

uczestników następuje przejęcie pomieszczeń, obiektów oraz 
wyposażenia.

5. Posiłki należy spożywać w jadalni Ośrodka.
6. Osoby zakwaterowane w budynku obowiązuje posiadanie obuwia 

zamiennego, kąpiący się pod prysznicem powinni używać własnego 
obuwia kąpielowego.

7. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 6:00 .
8. Zabrania się wymiany mebli oraz wyposażenia między pokojami lub 

kempingami.
9. W czasie pobytu w Ośrodku wszystkie osoby są odpowiedzialne za 

czystość, ład w pokojach, kempingach oraz na całym terenie Ośrodka. 
Opiekun, komendant, kierownik grupy jest odpowiedzialny za czystość 
innych pomieszczeń i obiektów udostępnionych w trakcie pobytu.

10. Na terenie Ośrodka zabrania się:
▪ Spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
▪ Palenia ognia poza kręgiem ogniskowym i kominkiem.
▪ Wycinania krzewów, drzew oraz ich kaleczenia.
▪ Samowolnego naprawiania lub przerabiania instalacji elektrycznej.
▪ Używania grzałek i grzejników elektrycznych.
▪ Używania sprzętu przeciwpożarowego do celów innych niż jest 

przeznaczony.
▪ Samowolnej kąpieli w basenie.

11. Wszystkie maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu Ośrodka mogą 
obsługiwać wyłącznie osoby upoważnione.

12. W trakcie pobytu w Harcerskim Ośrodku należy zachować wszelkie 
zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.

13. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 i kończy o 10:00 dnia 
następnego.

14. Osoby nieprzestrzegające zasad powyższego regulaminu zostaną 
wydalone z terenu ośrodka.

Czuwaj!
Zatwierdzam

Komendant Hufca


