REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Celem służby wartowniczej jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia wspólnego i osobistego
osób przebywających na strzeżonym terenie.
1.2. Wartownik jest pierwszą osobą napotykaną przez gości obozu i ma obowiązek godnie go
reprezentować.
1.3. Wartownik pełni służbę w wyznaczonych godzinach, jednak nie opuszcza posterunku do czasu
przybycia zmiany.
1.4. Wartownik nie wpuszcza na teren wartowni nikogo poza osobami pełniącymi służbę
wartowniczą oraz kadrą zgrupowania.
1.5. Wartownik ma obowiązek dokonywania wpisów w Dzienniku Służby Wartowniczej.
2. Warta dzienna
2.1. Warta dzienna odbywa się przy bramie głównej zgrupowania.
2.2. Warta dzienna pełniona jest w pełnym umundurowaniu (pasek rogatywki pod brodą) chyba,
że oboźny wyda inne dyspozycje.
2.3. Wyposażenie w czasie warty dziennej:
• zegarek,
• gwizdek,
• Dziennik Służby Wartowniczej,
• radio/telefon polowy,
• długopis,
• ew. książka, napój
2.4. O dostarczenie posiłków dba zastępowy aktualnego wartownika.
2.5. Wartownik dba o porządek w okolicy bramy.
2.6. Wartownik ma prawo w wolnej chwili czytać książkę, wypisywać karty sprawności itp., NIE
WOLNO mu bawić się komórką i innymi sprzętami elektronicznymi.
2.7. Wartownik ma obowiązek salutowania wszystkim umundurowanym instruktorom.
2.8. Wartownik ma obowiązek zapisywania w Dzienniku Służby wszystkie wyjścia harcerzy poza
teren obozu (indywidualne i grupowe). Wpis zawiera:
• Kto (Imię i nazwisko, lub nazwa zastępu/ drużyny),
• Godzina wyjścia,
• Cel wyjścia,
• Planowany powrót.

Rejestr wyjść nie dotyczy rozgrzewek i wyjść poniżej 15 minut.
2.9. Kiedy zbliżają się osoby spoza obozu wartownik:
• Salutuje i przedstawia się słowami (podstawiając swoje imię, nazwisko i stopień):
„Czuwaj! Wartownik młodzik Adam Kowalski wita w obozie ZHR. Do kogo
Druhna/Druh/Pani/Pan przybyła/przybył?”
• Po otrzymaniu odpowiedzi melduje przez radio/telefon polowy komendzie o gościach.
Następnie postępuje zgodnie z instrukcją komendy, czyli wpuszcza osobę kierując do
odpowiedniego podobozu, lub prosi o poczekanie przy bramie. W przypadku przybycia
samochodem kieruje na miejsce postoju.
• Następnie dokonuje wpisu w Dzienniku Służby :
o Kto (Imię i nazwisko, lub nazwa zastępu/ drużyny),
o Godzina wejścia,
o Cel wizyty (o ile znany).
• Po opuszczeniu przez odwiedzającego obozu należy dopisać datę opuszczenia.

3. Warta nocna
3.1. Odbywa się na wyznaczonym przez oboźnego terenie. Pełniona jest przez 2 osoby.
3.2. Pełniona jest w ciepłym i ciemnym ubiorze tak, aby była jak najmniej widoczna.
3.3. Wyposażenie w czasie warty nocnej:
• zegarek,
• gwizdek,
• latarka.
3.4. W miarę potrzeb przygotowywana będzie ciepła herbata pozostawiona w kuchni
dla wartowników.
3.5. W czasie zmiany jeden wartownik idzie obudzić kolejnych, drugi w tym czasie nadal wartuje.
3.6. Warta ma obowiązek budzić o wyznaczonych porach kucharkę i komendę.
3.7. Warta zachowuje się po cichu i nie rozmawia bez potrzeby. Warta używa jak najrzadziej
latarki.

3.8. Gdy zbliża się jakaś osoba:
• Wartownik wydaje głośno komendę: „Stój! Służba wartownicza! Kto idzie!”,
• Gdy zbliżająca się osoba nie zastosuje się do komendy, wartownik jeszcze głośniej
powtarza komendę: „Stój! Służba wartownicza! Kto idzie!”,
• Gdy i w tym przypadku zbliżająca się osoba nie zastosuje się do komendy, wartownik
ogłasza alarm krzycząc głośno: „Alarm! Alarm! Alarm!” lub trzema krótkimi gwizdkami
z przerwą po trzech gwizdach i powtórzenie sygnałów, aż do zbudzenia całego obozu.
3.9. Intruz w obozie, gdy ktoś próbuje wtargnąć na teren obozu.
• Wartownik ogłasza alarm krzycząc głośno: „Alarm! Alarm! Alarm!”, aż do zbudzenia się
całego obozu.
3.10. Gdy ktoś usiłuje podejść obóz:
• Wartownik po upewnienia się, że obóz jest rzeczywiście podchodzony, budzi
zastępowego i wraca na „posterunek”,
• Zastępowy po upewnienia się, że obóz jest rzeczywiście podchodzony, budzi oboźnego
lub komendanta i czeka na komendę,
• Wartownik przez cały czas obserwuje podejrzaną okolicę oraz resztę obozu,
• Po sprawdzaniu przez oboźnego lub komendanta sytuacji może zostać ogłoszony „cichy
alarm” (czyli zwiększenie liczby wartowników, powiadomienie komend podobozów).

