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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA OBOZÓW 

I.  W sprawie przeszkolenia przeciwpożarowego:  
1. Zostałem/am zapoznany/a z przepisami ochrony przeciwpożarowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
2. Zostałem/am zapoznany/a z ogólnym schematem ewakuacji obowiązującym w obiekcie zakwaterowania.  
3. Umiem posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym dostępnym w miejscu zakwaterowania.  
4. Wiem, że o każdym zauważonym pożarze lub sytuacji grożącej pożarem mam obowiązek powiadomić Kadrę obozu a jeśli 

to konieczne i możliwe najbliższą straż pożarną lub komendę policji,  
5. Wiem, że w przypadku powstania pożaru opuszczając zagrożone miejsce należy zachować bezwzględny spokój i nie 

wywoływać paniki, natychmiast ostrzec inne osoby znajdujące się w pobliżu oraz wykonywać polecenia Kadry obozu lub 
innej osoby kierującej akcją. Z chwilą przybycia straży pożarnej nie tylko podporządkowuję się poleceniom strażaków, ale 
udzielam wszelkich informacji.  

6. Wiem, że uczestnikom obozu nie wolno: rozniecać ognisk w lesie lub w ich pobliżu bez zgody instruktora, posługiwać się 
otwartym ogniem ( zapałkami, świecami, pochodniami, lampami naftowymi, palić w sypialniach świec, zapałek, 
papierosów, włączać grzałek elektrycznych, itd.), zaśmiecać terenu i miejsca zakwaterowania, ponieważ sprzyja to 
rozprzestrzenianiu się pożaru, używać sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych ze szkoleniem lub akcja 
ratowniczą, samowolnie włączać istniejących systemów alarmowych. samowolnie zakładać, naprawiać, regulować 
instalacji elektrycznej czy gazowej.  

II.  W sprawie korzystania z akwenów wodnych:  
1. Zostałem zapoznany/a z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują podczas przeprawiania przez rzekę i zobowiązuję 

się ich przestrzegać.  
2. Wiem, że przeprawa może się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach, w formach zorganizowanych grup, wyłącznie 

pod opieką instruktora.  
3. Wiem, że mi nie wolno: samodzielnie, bez wiedzy i zgody opiekuna wchodzić zwłaszcza do nieznanych akwenów 

otwartych, skakać do wody z brzegu, pomostów, kamieni, wpychać czy wciągać jeden drugiego do wody.  
4. Przebywając na brzegu obserwuję kąpiących się kolegów i w razie potrzeby zawiadamiam opiekuna o zaistniałym 

zagrożeniu.  
III.  W sprawie bezpieczeństwa na drogach:  

1. Oświadczam, że znane mi są ogólne zasady poruszania się po drogach i ulicach przez pieszych (zgodnie z Kodeksem 
Drogowym) i zobowiązuję się ich przestrzegać.  

2. W czasie indywidualnego poruszania się po drogach i ulicach przestrzegam zwłaszcza następujących zasad: na drogach 
pozamiejskich chodzę ścieżką obok jezdni po lewym poboczu, a gdy nie ma pobocza lub nie można z niego korzystać - 
chodzę jezdnią po lewej stronie, jak najbliżej jej krawędzi, bezwzględnie ustępuję pierwszeństwa nadjeżdżającym 
pojazdom, z drogi przeznaczonej tylko dla rowerzystów korzystam jedynie, gdy nie ma chodnika ani pobocza, zawsze 
ustępując im pierwszeństwa, w miastach korzystam tylko z chodników,  

3. Idąc po jezdni w kolumnie poruszamy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, prawą stroną jezdni w zorganizowanym 
szyku. 

4. Podczas przemarszów zorganizowanych wykonuję na bieżąco wszystkie polecenia kadry lub innej osoby kierującej 
kolumną. 

5. Podczas przemarszu drogą nie korzystam z telefonów komórkowych. 
IV. W sprawie bezpieczeństwa podczas burzy: 

1. W czasie  burzy nie chowam się pod drzewami, wiatami czy słupami energetycznymi, tylko w budynku. 
2. W czasie burzy unikam wzniesień i górskich szczytów. Wiem, że najlepiej schronić się w niższych partiach gór, w miarę 

możliwości – w schronisku. 
3. Jeśli burza złapie mnie  na otwartym terenie, wiem, że trzeba trzymać stopy jak najbliżej siebie i przykucnąć. 
4. Wiem, że w czasie burzy  nie należy korzystać z telefonu komórkowego a także z urządzeń podłączonych do prądu. 

 

Oświadczam, że w dniu …….……września 2019 r. zostałem zapoznany/a z zasadami bezpieczeństwa. Własnoręcznym 
podpisem zobowiązuję się uroczyście do ich bezwzględnego przestrzegania. Zostałem ostrzeżony, że każdy naruszający 
wymienione wyżej zasady będzie dyscyplinarnie wydalony z obozu na koszt rodziców. 
 
  
 
……………………………………………………………………………………… 
podpis uczestnika obozu. 

 


