ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
GŁÓWNA KWATERA HARCERZY
OGÓLNE WSKAZÓWKI I WYTYCZNE
DOTYCZĄCE PROWADZENIA AKCJI LETNIEJ
Obóz harcerski oraz kolonia zuchowa są podstawową formą akcji letniej harcerskiej, będąc ukoronowaniem i
zakończeniem pracy roku harcerskiego. Akcja letnia winna być przeżyciem w polu dla młodego człowieka oraz okazją
do dalszego doskonalenia fachu harcerskiego. Jest to okazja do zdobywania sprawności oraz stopni dla harcerzy, a
gwiazdek dla zuchów.
Komenda poszczególnych akcji winna mieć na uwadze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych jak też
bezpieczeństwo i zdrowie swoich podwładnych. Akcja letnia ma być wielką przygodą, co oznacza dla młodych ludzi
przezwyciężanie własnych obaw. Zadaniem komendy jest stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki zajęć dla
podwładnych jednocześnie pozostawiając poczucie wielkiego osiągnięcia dla uczestników akcji. Należy kierować się
zdrowym rozsądkiem. Niniejsze instrukcje należy uzupełnić wymaganiami legalno prawnymi danego kraju gdzie akcja
się odbywa. Zarząd Okręgu na danym terenie może pomóc z tym.
Poniżej są podane podstawowe wskazówki i wytyczne, które należy uwzględnić w przeprowadzeniu akcji.
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Komendant akcji jest odpowiedzialny za dopilnowanie wypełnienia i przekazania należnych formularzy (np.
meldunki ubezpieczeniowe akcji, meldunki rozpoczęcia i zakończenia, raporty po akcji) oraz za uzyskanie
wszelkich zezwoleń od rodziców.
Komendant akcji jest odpowiedzialny za dopilnowanie przekazania opłat rejestracyjnych wszystkich uczestników
akcji
Komendant akcji jest odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy niebezpieczeństw (ocena ryzyka) związanych z
zajęciami podczas akcji
Komendant akcji jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie programu odpowiedniego do akcji
harcerskiej.
Prawo wstępu na teren obozu/kolonii jest tylko i wyłącznie za zgodą komendanta akcji. Komendant chorągwi,
wizytator mianowany przez komendanta chorągwi oraz hufcowy zawsze mają prawo wstępu i ich przybycie należy
ująć w rozkazie dziennym. Inne osoby odwiedzające akcję mają wstęp tylko za pozwoleniem komendanta akcji,
ale na własne ryzyko, gdyż może nie są pokryte polisą ubezpieczeniową w danym kraju gdzie akcja się odbywa.
Opuszczanie terenu przez uczestników akcji jest dozwolone tylko za pozwoleniem komendanta akcji.
Komendant akcji powinien posiadać adres i telefon lokalnego posterunku policji, lekarza, szpitala i kościoła.
Regulamin obozu/kolonii powinien być umieszczony na tablicy ogłoszeń. Niniejszy dokument można tam
umieścić.
Sanitariusz obozu/kolonii jest zobowiązany prowadzić apteczkę i uzupełniać ją na bieżąco. Każdy członek
komendy winien wiedzieć gdzie się znajduje apteczka i książka wypadków (accident book/livre accident/libro de
accidentes). Każde skaleczenie, dolegliwość itp. powinne być odnotowane w książce wypadków z zapisaniem daty
i należnych szczegółów.
W razie poważnego wypadku lub choroby należy zawiadomić hufcowego lub osobę wyznaczoną przez hufcowego
(np. zastępcę hufcowego).
Pionierka na obozie i majsterkowanie na kolonii winne być prowadzone pod nadzorem doświadczonej pełnoletniej
osoby/instruktora wyznaczonej przez komendanta akcji. Przed rozpoczęciem zajęć należy uczestnikom udzielić
instrukcji o zasadach używania sprzętu obozowego/kolonijnego (np. piły, siekiery, młotka, nożyczek itd.).
Finki i scyzoryki wolno używać tylko zgodnie z regulaminem wewnętrznym obozu.
Magazyny żywnościowe muszą zapewniać higieniczne przechowywanie prowiantu.
Zabronione jest picie surowej wody ze strumyków, stawów, rzek itp.
Zakazane jest spożywanie grzybów i jagód zebranych w polu bez otrzymania zezwolenia od komendanta akcji lub
osoby upoważnionej przez komendanta.
Wchodzenie na drzewa i inne wzniosłe obiekty jest dopuszczalne tylko za zgodą komendanta akcji.
Kąpiele na plaży lub pływalni mogą odbywać się tylko pod nadzorem członków komendy. Należy zapoznać
uczestników akcji z regulaminem tych zajęć (np. skakanie do wody).
Należy zapoznać uczestników akcji z otaczającym terenem (np. ogrodzenia, doły, druty kolczaste i pod wysokim
napięciem).
Gry nocne i podchody mogą się odbyć tylko za pozwoleniem komendanta akcji.
Podczas akcji obowiązuje ścisłe przestrzeganie wszystkich punktów naszego Prawa Harcerskiego. Dotyczy to
również wszystkich osób nie należących do harcerstwa, ale przebywających na terenie akcji.

