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REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY 

1. Podczas zajęć należy: 

a. zachować  szczególną  ostrożność  i  rozwagę   przy  używaniu   ognia   stosując ogólne  

normy  przeciwpożarowe, 

b. zapoznać  się z zasadami ochrony przeciwpożarowej uczestników zajęć, podczas których  

używany  jest  ogień  lub  przedmioty  łatwopalne, 

c. ustalić i podać do wiadomości uczestników sygnały i sieć alarmową , sposób zawiadamiania  

straży pożarnej oraz drogę ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru, 

d. zorganizować wystarczającą liczbę punktów przeciwpożarowych zawierających oznakowany  

sprzęt  przeciwpożarowy, 

e. zminimalizować  zagrożenie  pożarowe  poprzez  zabezpieczenie  potencjalnych  jego  

źródeł, 

f. każdy uczestnik zajęć ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia instruktora lub innej 

osoby wchodzącej w skład kadry zgrupowania obozów/kolonii/zimowisk o zauważonym 

pożarze lub jego potencjalnym  źródle. 

2. Zabrania się: 

a. instalowania  urządzeń  elektrycznych  oraz  dokonywania  napraw  sieci elektrycznej  lub  

gazowej  przez  osoby  do  tego  nieuprawnione, 

b. używania otwartego ognia (świeczek, lamp naftowych, gazowych i innych) na terenie 

podobozów, zgrupowania obozów/kolonii/zimowisk i  poza  nimi, 

c. używać sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych ze szkoleniem lub  akcją  

ratowniczą, 

d. rozpalania  ognisk  w  odległości  mniejszej  niż  100 m   od  ściany  lasu. 

3. W  przypadku  powstania  pożaru  należy: 

a. zachować  spokój  i  przeciwdziałać  panice, 

b. zapewnić bezpieczną ewakuację uczestników zgrupowania obozów/kolonii/zimowisk, jeżeli 

nie mogą oni brać udziału  w  gaszeniu  pożaru, 

c. natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu oraz 

zawiadomić  straż  pożarną, 

po przybyciu straży pożarnej na miejsce należy podporządkować się poleceniom kierującego  

akcją  gaśniczą  i  ściśle  z  nim współpracować , o ile taka pomoc będzie  konieczna, 
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d. po  zakończeniu  akcji  sprzęt   przeciwpożarowy  należy  niezwłocznie  uzupełnić  

i   przygotować  do  ponownego  użycia, 

e. jeżeli  czas zajęć stacjonarnych przekracza 7 dni należy przeprowadzić – na początku  zajęć 

–  co  najmniej  jeden  alarm  przeciwpożarowy. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UCZESTNIKOM ZGRUPOWANIA OBOZÓW/KOLONII/ZIMOWISK ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z 

OTWARTEGO OGNIA NA TERENIE BUDYNKU I POZA NIM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

miejscowość i data Komendant/komendantka zgrupowania 

obozów/kolonii/zimowisk 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem 
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