WARTOWNIK

ZHP
Chorągiew Harcerzy w ................................................................
Hufiec
................................................................
Drużyna
................................................................

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„WARTOWNIK”
1. Poprawnie pełni na obozie/biwaku całodzienna służbę wartowniczą.
Zadba o porządek na terenie obozu. Potrafi zachować się w
kontaktach z gośćmi, osobami obcymi oraz instruktorami
harcerskimi.
2. Zna obowiązki wartownika. Czujnie pełni wartę nocną. Sprawnie
porusza się w nocy bez światła, tropiąc za głosem. Wie, jak i kiedy
używać na warcie latarki.

Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
Data ..............................
Próba
Zadanie

3. Stanie w nocy na sygnał alarmowy w ciągu 5 minut odpowiednio
ubrany. Szybko reaguje na dźwięk porannej pobudki.

1.Poprawnie pełni na obozie/biwaku całodzienna
służbę wartowniczą. Zadba o porządek na terenie
obozu. Potrafi zachować się w kontaktach z gośćmi,
obcymi oraz instruktorami harcerskimi

4. Wie jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa
osób i mienia znajdującego się na terenie obozu/biwaku.

2. Zna obowiązki wartownika. Czujnie pełni wartę
nocną. Sprawnie porusza się w nocy bez światła,
tropiąc za głosem. Wie, jak i kiedy używać na
warcie latarki.

5. Brał udział w przynajmniej pięciu ćwiczeniach terenowych i grach
doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.
6. Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty.
7. Prawidłowo pełni wartę honorową. Wie, kiedy i dlaczego wystawia
się warty honorowe. Brał udział na posterunku honorowym podczas
trwania uroczystości np. przy Grobie Pańskim.

................................
podpis drużynowego
Data

Ocena

Podpis Instruktora

3. Stanie w nocy na sygnał alarmowy w ciągu 5
minut odpowiednio ubrany. Szybko reaguje na
dźwięk porannej pobudki.
4. Wie jakie znaczenie ma służba wartownicza dla
bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na
terenie obozu/biwaku.
5. Brał udział w przynajmniej pięciu ćwiczeniach
terenowych i grach doskonalących czujność,
spostrzegawczość itp.
6. Rozstawi wartowników, dokona zmiany warty.
7. Prawidłowo pełni wartę honorową i wie dlaczego
są wystawiane. Brał udział na posterunku
honorowym podczas trwania uroczystości.

Sprawność przyznano Rozkazem Drużyny/Hufca L…. z dnia....................
Data ..............................

........................................
podpis drużynowego
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