Zakres obowiązków komendanta
(pieczęć jednostki organizującej wyjazd)

Jednostka
organizująca:
Termin
wypoczynku:
Miejsce
wypoczynku:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Seria i nr dowodu
osobistego:
Do obowiązków komendanta wypoczynku należy:
1. kierowanie wypoczynkiem zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a także zgodnie z przepisami
wewnętrznymi ZHR;
2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;
3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i
instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom
prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku oraz kontrola wykonywania obowiązków przez osoby
wymienione wyżej;
4. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu
ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku - z miejsca i do
miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;
5. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
6. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz.U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika
wodnego i wychowawcy wypoczynku;
7. przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i
kart kwalifikacyjnych;
8. udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
9. nadzór nad realizacją programu;
10. podział uczestników wypoczynku na grupy;
11. opracowanie regulaminu wypoczynku i zapoznanie z nim wszystkich uczestników wypoczynku oraz kadry
wypoczynku;
12. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawowanie
nadzoru w tym zakresie;
13. zapoznanie uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich
przestrzegania, w tym zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych
obszarów wodnych;
14. określanie zadań wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;

15. nadzorowanie zaopatrzenia uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę
pierwszej pomocy;

16. organizacja transportu, wyżywienia i noclegu dla uczestników wypoczynku;
17. dokonanie podziału zadań wśród uczestników wypoczynku;
18. dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku;
19. dokonanie podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu;
20. rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na organizację wypoczynku;
21. składanie wszelkich sprawozdań jednostce organizującej wypoczynek, udzielanie informacji i wyjaśnień
organom przeprowadzającym kontrolę;
22. podjęcie niezbędnych kroków w razie nieszczęśliwego wypadku, a przede wszystkim niezwłoczne
zapewnienie poszkodowanemu pomocy i opieki, powiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego,
organizatora wypoczynku i właściwego kuratora oświaty;
23. analizowanie (na odprawie) wypadków uczestników, kadry lub pracowników, w celu ustalenia przyczyn
i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/ am się z niniejszym zakresem obowiązków i akceptuję je bez zastrzeżeń.

miejscowość

data

czytelny podpis

