Hufiec ZHP Radomsko
Chorągiew Łódzka ZHP
Komenda Hufca Radomsko
97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3
tel. 44 683 24 66, tel. kom. 501 899 353
radomsko@zhp.pl, www.radomsko.zhp.pl
ESBANK 93 8980 0009 2001 0076 9718 0001

REGULAMIN POBYTU NA STANICY HARCERSKIEJ BIAŁY BRZEG
Przyjęty na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 28 lutego 2017 roku,
ogłoszony rozkazem Komendanta Hufca L2/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.
1. Wszyscy Goście mają prawo przebywać na Stanicy Harcerskiej Biały Brzeg po
wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca, zawsze za zgodą Komendanta Hufca ZHP
Radomsko, a w czasie trwania turnusów w wakacje za zgodą komendanta trwającego
turnusu. Dotyczy to również garażowania przyczepy campingowej.
2. Goście są zobowiązani do pozostawiania po sobie porządku w miejscu pobytu.
3. Koszty użytkowania Stanicy Harcerskiej należy zwrócić. Wysokość zwrotu kosztów
pobytu znajduje się w Załączniku do Regulaminu. Kosztów tych nie ponoszą osoby
zwolnione z tego obowiązku przez Komendanta Hufca ZHP Radomsko (np. Zespół
Remontowy Stanicy Harcerskiej Biały Brzeg oraz osoby/drużyny wyróżnione w rozkazie).
Koszty powinny zostać pokryte przez użytkowników przed rozpoczęciem pobytu
u księgowej hufca, stróża stanicy lub członka komendy hufca (w zależności od
wcześniejszych ustaleń).
4. W razie wyrządzenia szkody koszty jej naprawy muszą zostać pokryte przez
wyrządzającego szkodę.
5. Komenda Hufca ma prawo podjąć uchwałę o zamknięciu campingu na określony czas.
Wówczas Komendant Hufca, jak również komendant turnusu, nie mogą udzielić zgody
na pobyt osób trzecich.
a) Komenda Hufca uchwałę o zamknięciu campingu powinna podjąć na miesiąc
wcześniej.
b) Komendant turnusu może bez względu na obowiązującą uchwałę, wyrazić zgodę
na pobyt maksymalnie dwóch Gości wskazanych przez członka kadry turnusu.
W przypadku komendanta turnusu - decyzję podejmuje Komendant Hufca.
c) W przypadku wyrażenia zgody na pobyt jednego lub dwóch dodatkowych Gości,
członek kadry musi zapłacić za nie stawkę żywieniową, a w przypadku dzieci do lat
11 połowę stawki.
6. Poza okresem Harcerskiej Akcji Letniej, przy odbiorze klucza do pokoju od stróża stanicy
należy wpisać się do zeszytu odwiedzin, podać swoje dane osobowe oraz okazać się
dowodem osobistym w celu weryfikacji tych danych. Najpóźniej w dniu wyjazdu
korzystający z bazy zobowiązany jest do zdania kluczy stróżowi stanicy.
7. Na campingu możliwy jest pobyt zwierząt domowych - obowiązkowo na smyczy (ze
względów bezpieczeństwa). Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej
książeczki szczepień swojego czworonoga i sprzątania po nim nieczystości.

8. Stanica Harcerska Biały Brzeg nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w miejscu biwakowania/pobytu.
9. Osoby trzecie przebywające na Stanicy Harcerskiej obowiązuje przestrzeganie Prawa
Harcerskiego, innych regulaminów obowiązujących na obiekcie oraz poleceń kadry
turnusów i władz Hufca.
10. Komenda Hufca ZHP Radomsko zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia bądź
usunięcia z terenu Stanicy Harcerskiej osób nie przestrzegających niniejszego
Regulaminu. Stanica może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego
pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę mieniu Stanicy
Harcerskiej lub zakłócił spokojny pobyt innych Gości.
11. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać na Stanicy Harcerskiej bez opiekuna.

ZAŁACZNIK
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POBYTU NA STANICY HARCERSKIEJ BIAŁY BRZEG
Pobyt dla harcerzy Hufca ZHP Radomsko
Nocleg w domkach/pawilonach – 7 zł za dobę
Pościel – 5 zł (nieobowiązkowo)
Nocleg pod namiotami, korzystanie z infrastruktury obiektu - 5 zł za dobę
Nocleg poza Stanicą Harcerską, korzystając z infrastruktury obiektu (toaleta, prysznic, ładowanie
aparatów telefonicznych itp.) – dzienny pobyt 2 zł

Pobyt osób niezrzeszonych i zrzeszonych spoza Hufca ZHP Radomsko:
Nocleg w pokojach w pawilonie - 16 zł na dobę
Nocleg w domku – 22 zł na dobę
Nocleg pod namiotami typu dziesiątka/NS, korzystanie z infrastruktury obiektu – 10 zł za dobę
Pościel - 5 zł (nieobowiązkowo)
Pobyt dzienny, bez noclegu, korzystając z infrastruktury obiektu (toaleta, prysznic, ładowanie
aparatów telefonicznych itp.) – dzienny pobyt 7 zł

Pobyt dla grup zorganizowanych (min. 15 osób min. 3 doby) - biwaki, zielone szkoły,
Nocleg w pokojach w pawilonie - 15 zł na dobę
Nocleg pod namiotami typu dziesiątka/NS, korzystanie z infrastruktury obiektu – 10 zł na dobę
Wyżywienie do ustalenia w zależności od wymagań.
Pościel - 5 zł (nieobowiązkowo)

Pobyt na Stanicy Harcerskiej Biały Brzeg podczas Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej do
ustalenia z Pełnomocnikiem Komendanta Hufca ds. HAL w Białym Brzegu.

Pobyt na campingu:
Przyjmuje się następujący zwrot kosztów pobytu:
- garażowanie oraz podłączenie do prądu przyczepy campingowej w miesiącach zimowych
(październik – kwiecień) - 55 złotych za miesiąc
- garażowanie oraz podłączenie do prądu przyczepy campingowej w miesiącach letnich
(maj – wrzesień) - 80 złotych za miesiąc
- jednodniowy pobyt pod swoim namiotem - 7 zł
- jednodniowy pobyt jednej osoby w swoim campingu (przyczepa) – 10 zł (w cenie prąd)
- jednodniowy pobyt jednej osoby w swoim campingu (Kamper) – 15 zł (w cenie prąd)
- jednodniowy pobyt jednej osoby w swoim campingu (przyczepa garażowana) – 6 zł (w cenie
prąd)
(członków ZHP posiadających aktualnie opłacone składki obowiązuje stawka 3 zł)
- całodzienne wyżywienie – według ustalonych w danym roku stawek
- korzystanie z kompletu pościeli – 5 zł (jednorazowo)

Uwaga! Komenda Hufca ZHP Radomsko zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz
jego załączników.

WSZYSTKIE KWOTY SĄ PODANE NETTO.

