
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

REGULAMIN ZBIÓRKI FUNKCYJNYCH 

CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZHP 
 

1. Organizatorem Zbiórki Funkcyjnych jest Chorągiew Podkarpacka ZHP przy współudziale Hufców ZHP. 

2. Termin: 18-20 października 2019 roku 

3. Miejsce: Łańcut 

4. Regulamin obowiązuje każdego uczestnika zbiórki od momentu przyjazdu na miejsce zakwaterowania  

do chwili zakończenia zbiórki. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do przyjazdu i rejestracji w dniu 18.10.2019 w godzinach 18:00-20:00. Do 

godziny 20:00 w dniu przyjazdu jest wydawana kolacja dla uczestników. 

6. Każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego oraz regulaminu poruszania się  

po drogach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

7. W rażących przypadkach naruszenia regulaminu zbiórki, regulaminów bezpieczeństwa oraz Prawa 

Harcerskiego uczestnik zbiórki może zostać odesłany do domu w trybie natychmiastowym. 

8. Należy bezwzględnie wykonywać polecania Komendanta złazu, oboźnego i opiekunów. 

9. Każdy uczestnik jest obowiązany do uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach i przestrzegania 

obowiązujących godzin ich wykonania. 

10. Należy zachować czystość i porządek na terenie szkoły, nie wolno przywłaszczać sobie ani niszczyć 

przedmiotów oraz sprzętu i trzeba pozostawić miejsce pobytu w stanie nienaruszonym. 

11. Niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników dopalaczy, napojów alkoholowych, narkotyzowanie 

się i palenie tytoniu. 

12. W razie złego samopoczucia lub innych problemów, uczestnik powinien natychmiast zgłosić  

to do opiekuna drużyny lub kadry zbiórki. 

13. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika podczas pobytu na zbiórce, odpowiedzialność 

ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 
I 

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma 

pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca 

jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.  

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.  

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, 

dwóch pieszych może iść obok siebie.  

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo 

niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany 

ustąpić miejsca rowerowi.  

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów 

odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej 

wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. 

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. 

II 

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.  

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału I pkt. 1 i 2.  

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod 

warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.  

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.  

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 

m.  

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:  

1. pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: 

a. pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, 

b. ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu; 

2. w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani 

używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto 

idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w 

taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m; 

3. światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m. 

7. Zabrania się:  

1. ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub 

policyjnej; 

2. ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności; 

3. prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.



 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

III 

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z 

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo 

przed pojazdem.  

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 

m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie 

jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.  

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w pkt  2, jest dozwolone tylko pod 

warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany 

ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.  

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z 

niego, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z 

jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.  

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.  

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, 

przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.  

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za 

przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest 

rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.  

 

IV 

Zabrania się:  

1. wchodzenia na jezdnię: 

a. bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b. spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; 

2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; 

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez 

jezdnię lub torowisko; 

4. przebiegania przez jezdnię; 

5. chodzenia po torowisku; 

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto; 

7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda 

oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one 

się znajdują. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

REGULAMIN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
I. Wskazania zapobiegawcze  

1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra instruktorska oraz wszyscy 

uczestnicy biwaku.  

2. Każdy harcerz powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby 

zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy pożar lub przyczynę mogącą 

spowodować jego powstanie, powinien natychmiast zawiadomić o tym instruktora.  

3. Komendant biwaku zobowiązany jest do ustalenia sygnałów i sieci alarmowej, sposobu zawiadamiania 

Straży Pożarnej oraz drogi i sposobu ewakuacji w wypadku zaistnienia pożaru. Powyższe należy podać 

do wiadomości wszystkich uczestników biwaku.  

4. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru za 

pomocą posiadanego sprzętu oraz bezzwłocznie zawiadomić Straż Pożarną.  

5. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i 

ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze 

należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia.  

 

II. Ustalenia porządkowe  

Na biwaku zabrania się:  

1. Rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych.  

2. Chodzenia z otwartym ogniem i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w 

namiotach i innych pomieszczeniach.  

3. Używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych.  

4. Przenoszenia i przechowywania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących.  

5. Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.  

6. Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.  

7. Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.  

 

III. Ogniska harcerskie  

1. Odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być 

mniejsza niż 100 m.  

2. Przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie 

były wznoszone w kierunku zabudowań, stogów siana itp.  

3. Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem.  

4. Wyznaczyć dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem.  

5. W pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia.  

6. Po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.  

 

 

 



 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZBIÓRKI FUNKCYJNYCH 

 
Piątek 18.10.2019 
18:00-19:00 przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie 
19:00-20:00 kolacja 
20:00-21:30 zajęcia programowe | OBRZĘD 
21:30-22:00 toaleta wieczorna 
22:00-07:00 cisza nocna (dla chętnych - kawiarenki) 
 
Sobota 19.10.2019 
07:00-07:45 pobudka, toaleta poranna 
07:45-08:30 śniadanie 
08:30-13:00 zajęcia programowe | SŁUŻBA 
13:00-14:30 obiad 
14:30-17:00 zajęcia programowe | GRA TERENOWA 
17:00-17:30 przygotowanie się do wyjścia na Galę 
18:00-21:00 Gala Harcerskiego Wolontariatu 
21:30 zakończenie dnia 
22:00-22:30 toaleta wieczorna 
22:30-06:30 cisza nocna (dla chętnych - kawiarenki) 
 
Niedziela 20.10.2019 
06:30-07:00 pobudka, toaleta poranna 
07:00-08:00 śniadanie 
08:30-09:30 Msza Święta 
10:00-12:45 zajęcia programowe | WARSZTATY 
12:45-13:00 Apel kończący 
13:00-14:00 zakończenie biwaku, sprzątanie sal, pakowanie, wyjazd uczestników. 
 
 
 
Koszt udziału w Zbiórce funkcyjnych: 
Udział w zbiórce jest nieodpłatny. Dojazd uczestników we własnym zakresie. 
 

Ekwipunek uczestnika: 
Na zbiórkę funkcyjnych należy zapakować się odpowiednio, jak na trzydniowy biwak. Nocleg 
odbywa się w warunkach szkolnych, należy zabrać śpiwór i karimatę. Ponad to wyposażeniem 
uczestnika, na które należy szczególnie zwrócić uwagę jest: mundur, buty na przebranie do szkoły, 
buty w teren, kubek, menażka, niezbędnik (łyżka, nóż, widelec).



 

 
 
 
 
  
 

 


