REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH HOPR
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Organizatorem szkolenia jest Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i jest ono częścią działań ZHR.
Uczestnikami są osoby z różnych środowisk, w których funkcjonują różne zasady, ale na szkoleniach HOPR
wszystkich uczestników obowiązują jednakowe zasady określone poniżej. Dotyczy to zwłaszcza
przestrzegania Prawa Harcerskiego, w tym wykonywania poleceń prowadzących i przełożonych.
Na poszczególne szkolenia HOPR (inne niż KPP) może ustalać zasady rekrutacji. W przypadku szkolenia
KPP przyjmowani są członkowie ZHR według kolejności zgłoszeń oraz priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) ratownicy HOPR, którzy mają ukończone 17 lat,
W szkoleniu mogą wziąć także członkowie ZHR spoza HOPR:
c) instruktorki i instruktorzy ZHR,
d) pełnoletnie osoby z otwartą próba instruktorską, pełniące funkcje p.o. drużynowych,
e) inne osoby za zgodą KG HOPR.
Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu:
a) przed zgłoszeniem na kurs muszą uzyskać zgodę przełożonego (nie trzeba jej nigdzie przesyłać),
członkowie
HOPR
od
Koordynatora
HOPR,
- osoby spoza HOPR od hufcowej/go lub wyższej przełożonej,
b) osoby niepełnoletnie z HOPR muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego i wskazanego w zgodzie
pełnoletniego opiekuna (innego uczestnika) obecnego podczas kursu,
c) organizują dojazd i powrót (transport) we własnym zakresie i za ten transport organizator nie bierze
odpowiedzialności.
Aby uczestniczyć w szkoleniu i je ukończyć należy:
a) spełnić wszystkie warunki w wyznaczonych terminach,
b) wpłacić w wyznaczonym terminie składkę programową,
c) przybyć na miejsce szkolenia w wyznaczonym czasie,
d) uczestniczyć aktywnie we wszystkich zajęciach,
e) nie spóźniać się na wyznaczone godziny zajęć,
f) wykonać zadania przydzielone przez prowadzących i w ramach służb.
Jeżeli organizator nie wyznaczy Oboźnego i Kwatermistrza, dwoje najstarszych stopniem uczestników,
wybierają spośród siebie lub ustalają w drodze losowania.
Oboźny organizuje czas uczestników: ustala plan dnia z prowadzącymi, wyznacza uczestników do służby
kuchennej i porządkowej, odpowiada za służbę porządkową. Kwatermistrz odpowiada za służbę kuchenną
i zaopatrzenie.
Do obowiązków uczestnika należy:
a) wykonywanie powierzonych zadań, poleceń przełożonych, prowadzących zajęcia,
b) stosowanie się do regulaminów i zasad obowiązujących podczas kursu,
c) utrzymywanie porządku w miejscu kursu i zakwaterowania,
d) wypełnianie zadań w ramach służb.
W przypadku łamania niniejszego regulaminu
a) uczestnik zostanie obciążony całkowitymi kosztami udziału w szkoleniu,
b) uczestnik otrzyma zakaz udziału w działaniach organizowanych przez HOPR,
c) KG HOPR powiadamia bezpośredniego przełożonego.
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Uczestnicy płacą ok. 30% całkowitych kosztów, gdyż szkolenia są finansowane ze środków HOPR, ROHIS i
innych projektów ZHR. Składka programowa pokrywa część kosztów zaliczki na wyżywienie,
zakwaterowanie i pracę trenerów.
10. W przypadku rezygnacji z udziału wpłacona składka nie jest możliwa do zwrotu, gdyż są to koszty
zewnętrzne, które HOPR pokrywa przed rozpoczęciem szkolenia.

