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Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych 
 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA  
PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH 

 
 

W celu zapewnienia Państwu większego bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych przykrych konsekwencji wynikających nawet z 

niewielkich zaniedbań. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i zapoznanie z nimi uczestników. Centrum „ BRAFS” odpowiada 

za bezpieczeństwo uczestników podczas prowadzonych zajęć pod warunkiem przestrzegania przez Uczestników przedstawionych 

poniżej zasad bezpieczeństwa. Podczas każdych zajęć instruktor zobowiązany jest do poinformowania Uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa na zajęciach. 

I. ZASADY OGÓLNE 
1. Podczas wszystkich rodzajów zajęć osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo Uczestników  jest INSTRUKTOR prowadzący 

zajęcia. Z powyższym Uczestnicy oraz Opiekunowie-Wychowawcy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do 

poleceń Instruktora. 

2. Bez zgody Instruktora Uczestnikom nie wolno oddalać się z miejsca prowadzenia zajęć ani od reszty grupy. 

3. Za zachowanie Uczestników podczas przebywania na zajęciach odpowiadają Opiekunowie – Wychowawcy. Wydawane 

przez Opiekunów polecenia , nie mogą być sprzeczne z poleceniami instruktora. 

4. Ze względu na górski teren, w którym odbywają się zajęcia, polecamy Uczestnikom zabranie wygodnych butów 

terenowych , odzieży dostosowanej do charakteru zajęć oraz okrycia przeciwdeszczowego i latarki . W trakcie zajęć może 

nastąpić wybrudzenie ubrania. 

II. ZAJĘCIA TERENOWE 

1. Podczas wszelkich wyjść w teren Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie w grupie i za instruktorem. Instruktor 

wyznacza wśród Opiekunów- Wychowawców jedną osobę do zamykania marszu. Osoba wyznaczona powinna 

informować  Instruktora o ewentualnych trudnościach podczas marszu. 

2. Instruktor dostosowuje zawsze tempo marszu do kondycji danej grupy i dba o zwartość grupy. 

3. Bez pozwolenia Instruktora Uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy. 

4. W rejonie Twierdzy Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać  wszystkich poleceń Instruktora. Podczas 

zwiedzania Twierdzy pod  żadnym pozorem nie wolno wchodzić w  żadne miejsca, których nie wskazał Instruktor, a 

zwłaszcza nie wolno podchodzić do krawędzi fos lub murów, grozi to upadkiem z wysokości i nieszczęśliwym wypadkiem. 

Na terenie Twierdzy i w jej rejonie należy z uwagą słuchać poleceń Instruktora i się do nich stosować. 

III. ZAJĘCIA STRZELECKIE /strzelanie z łuków i z broni pneumatycznej/ 

1. Zajęcia strzeleckie odbywają się w wyznaczonym miejscu na terenie ośrodka lub w jego okolicy. 

2. Przed zajęciami Uczestnicy zobowiązani są do  uważnego słuchania Instruktora , który przedstawia instruktaż i zasady 

obowiązujące na stanowisku strzeleckim. 

3. Na stanowisku strzeleckim przebywają tylko i wyłącznie osoby wskazane przez Instruktora, pozostała grupa znajduje się 

za osobami oddającymi strzały. 

4. Podczas strzelania pod żadnym pozorem  nie wolno odwracać  się z bronią w kierunku innych Uczestników, stymulując 

strzał, ani pod żadnym innym  pozorem. 

5. Stanowisko strzeleckie Uczestnik może opuścić dopiero po pozwoleniu Instruktora/ a nie po skończeniu strzelania/, ze 

względu na ryzyko postrzelenia przez innych strzelających. 

6. W trakcie zajęć strzeleckich Opiekunowie- Wychowawcy zobowiązani są do zapewnienia porządku  i opieki dla 

Uczestników oczekujących na podejście do stanowiska strzeleckiego. 

 

IV. POZOSTAŁE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 

1. Podczas wszystkich rodzajów zajęć sportowo- rekreacyjnych zawartych w programie  osobą odpowiedzialna jest 

Instruktor. 

2. Podczas dodatkowych  zajęć nie ujętych w programie / ogniska , dyskoteki, wyjścia poza teren pensjonatu/ oraz na terenie 

pensjonatu osobą odpowiedzialną jest Opiekun –Wychowawca, tym niemniej prosimy o zachowanie bezpieczeństwa. 


