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Regulamin Domu Harcerza Ośrodka ZHP Mosina
1. Dom Harcerza jest w dyspozycji Ośrodka ZHP Mosina na podstawie umowy
użyczenia zawartej z Gminą Mosina
2. Dom Harcerze jest przeznaczony do wykorzystania przez członków ZHP Mosina
oraz zaproszonych gości.
3. Wszystkich przebywających w Domu Harcerza obowiązuje niniejszy regulamin.
Uznaje się, że każda osoba przebywającą na terenie Domu zapoznała się
z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień
oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a
także zaleceń Komendy, Opiekuna Domu Harcerza i organizatora imprezy.
4. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Domu Harcerza jest Opiekun Domu
Harcerza, powoływany rozkazem przez komendanta Ośrodka ZHP Mosina.
5. Obowiązki Opiekuna Domu Harcerza
a. pilnowanie przestrzegania regulaminu przez członków ZHP Mosina,
b. zgłaszanie usterek,
c. nadzorowanie remontów i napraw,
d. spisywanie liczników,
e. udostępnianie pomieszczeń jednostek ZHP Mosina i gościom,
6. Uprawnienia Opiekuna Domu Harcerza
a. zwrócenie uwagi i wymaganie poprawy w sytuacji nie przestrzegania
regulaminu przez pojedyncze osoby lub jednostki,
b. składanie wniosków o pochwały i kary w odniesieniu do przestrzegania
regulaminu
7. Na przebywanie, organizację zbiórek, imprez i biwaków konieczna jest zgoda
Komendanta Ośrodka ZHP Mosina, a także powiadomienie o tym Opiekuna
Domu Harcerza.
8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów.
9. Dom Harcerza umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg imprez, pod warunkiem
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Każdy, kto jest w Domu Harcerza przestrzega Prawa Harcerskiego.
11. W Domu Harcerza dbamy o czystość i porządek. Po zbiórkach, imprezach
i biwakach:
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-

wietrzymy pomieszczenia,

-

zamiatamy i myjemy podłogę,

-

wynosimy śmieci,

-

myjemy naczynia,

-

sprzątamy toalety (oraz prysznice, jeśli z nich korzystaliśmy)

12. Do Domu Harcerza zakazuje się wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków
odurzających, płynów łatwopalnych, petard, fajerwerków, kul świecących i innych
przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów, substancji substancjami palnych,
żrących, cuchnących, farbujących itp. mogących być przedmiotami zagrażających
bezpieczeństwu.
13. Na wezwanie Komendy, Opiekuna Domu Harcerza, organizatora imprezy lub
opiekuna grupy osoby przebywające w Domu Harcerza są zobowiązane do okazania
zawartości posiadanego bagażu.
14. Alarmujemy w służby porządkowe lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach
wymagających interwencji upoważnionych
osób lub służb zewnętrznych,
w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
zagrożenia pożarowego i każdego innego.
15. W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej osoby przebywające w Domu Harcerza
są zobowiązane do stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby
porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania prowadzenia
akcji
16. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w Domu Harcerza powoduje odpowiedzialność
sprawcy w wysokości 100% wartości szkody.
17. Komenda, Opiekun Domu Harcerza nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na
terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt
pozostawiony w obiekcie. Zagubienie rzeczy należy zgłosić Komendzie lub
opiekunowi Domu Harcerza. Rzeczy pozostawione na terenie Domu, znalezione przez
Opiekuna Domu Harcerza można odebrać w Domu Harcerza po wcześniejszym
umówieniu dnia i godziny odbioru. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na
deponowanie przedmiotów zakazanych. Wszelkie przedmioty zakazane zostaną
odebrane i ulegną zatraceniu.
18. Regulamin jest zatwierdzany rozkazem Komendanta Ośrodka ZHP Mosina.
Regulamin zatwierdzony rozkazem Komendanta Ośrodka
ZHP Mosina L.13/2015 z 10 listopada 2015 roku
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