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Komisja Rewizyjna  

Hufiec ZHP Krzeszowice 

ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice 

tel. +48 502 872 938 

krh@krzeszowice.zhp.pl, 

krzeszowice.zhp.pl/komisja-rewizyjna/ 

 

 

Arkusz kontroli wypoczynku podczas HAL – 2018 

 

Zespół wizytacyjny …………………………………………………. w składzie:  

1. …………………………………………………. 

2. ………………………………………………... 

3. ………………………………………………... 

przeprowadził w dniu ……………………………. kontrolę wypoczynku: 

I. Informacje ogólne: 

 Organizator  

Dokładny adres kontrolowanej 

formy wypoczynku  

 

Komendant wypoczynku 
(imię, nazwisko, stopień, 

uprawnienia) 

 

Czas trwania wypoczynku  

Forma wypoczynku: kolonia zuchowa, obóz samodzielny, zgrupowanie obozów, obóz dla 
dzieci niezrzeszonych, biwak, wypoczynek w miejscu zamieszkania (właściwe podkreślić) 

Charakter wypoczynku: wypoczynkowy, szkoleniowy, specjalnościowy, inny – jaki 
…………………….………… 

 (właściwe podkreślić) 

liczba uczestników ogółem: w tym niezrzeszonych: 

liczba kadry 
wychowawczej:  

ogółem:  wolontariuszy: ….., w tym członków ZHP: ….. 

pracującej za wynagrodzenie: …, w tym członków ZHP: 
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Liczba kadry 

programowej 

ogółem:  wolontariuszy:  ….., w tym członków ZHP: ….. 

pracującej za wynagrodzenie: ……,  
w tym członków ZHP: …… 

Liczba kadry 
gospodarczej 

ogółem: wolontariuszy: ….., w tym członków ZHP: ….. 

pracującej za wynagrodzenie: …, w tym członków 
ZHP:… 

Kadra posiada wymagane prawem 
uprawnienia (dokumenty 
potwierdzające uprawnienia znajdują 
się na terenie placówki). 

tak nie częściowo 

Kadra wychowawcza posiada 
zaświadczenia z KRK lub złożyła 
oświadczenia (dotyczy czynnych 
nauczycieli) o niekaralności 

   

Kadra wypoczynku posiada 
upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych 

   

Uwagi: 

 

II. Program:      

 TAK NIE Nie 
dotyczy 

1. Dla formy wypoczynku opracowano program.    

2. Program wypoczynku został zatwierdzony przez 
komendanta chorągwi lub osobę upoważnioną. 

   

3. Dla dzieci niezrzeszonych został opracowany odrębny 
program. 

   

4. Program pracy wykorzystuje walory przyrodnicze i 
kulturowe miejsca pobytu. 

   

5. W realizacji programu dla uczestników spoza organizacji 
stosuje się elementy metodyki zuchowej/harcerskiej/starszo 
harcerskiej/wędrowniczej 

   

6. Program wypoczynku jest zróżnicowany i ukierunkowany na 
aktywność uczestników. 

   

7. Dokumentacja programowo-organizacyjna jest prowadzona 
na bieżąco: 
§ książka komendanta obozu  
§ dzienniczki zajęć poszczególnych grup 
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8. Uczestnicy wypoczynku zdobywają stopnie i sprawności.    

9. Na wypoczynku stosuje się harcerską obrzędowość 
(piosenka, okrzyki, nazewnictwo, fabuła, nazwy drużyn i 
zastępów /szóstek, powitanie i pożegnanie dnia, kronika, 
inne ………………………….........) oraz pionierkę i zdobnictwo 
obozowe. 

   

10. Na wypoczynku są warunki do prowadzenia zajęć 
sportowych.  

   

Uwagi: 

 

 

 

 

III. Bezpieczeństwo 

 TAK NIE Nie dotyczy 

1. Wypoczynek został zgłoszony do kuratorium oświaty 

Numer wypoczynku w bazie MEN: ..................... 

 

 

 

  

2. Na wypoczynku obowiązują regulaminy: 

Regulamin uczestnika obozu 

Regulamin służby wartowniczej 

Regulamin transportu  

Regulamin poruszania się po drogach 

Regulamin zastępu służbowego  

Regulamin kąpieli  

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

Regulamin ochrony przeciwpożarowej 

Inne ……………………………….. 

   

3. Uczestnicy zapoznali się z regulaminami i potwierdzili to 
podpisem. 

   

4. Raport przedobozowy jest prawidłowo wypełniony oraz 
zatwierdzony. 

   

5. Kadra wychowawcza i programowa wypoczynku ma 
określone zakresy obowiązków. 
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6. Wszyscy uczestnicy wypoczynku (kadra i dzieci) są objęci 
ubezpieczeniem na czas przejazdu, pobytu i powrotu, a 
także pobytu grupy kwatermistrzowskiej. Nr polisy: 
………………... 

 

 

  

7. Na terenie wypoczynku znajdują się prawidłowo 
wyposażone punkty p. ppoż. 

   

8. Wszystkie karty kwalifikacyjne uczestników zawierają 
wymagane dane i są prawidłowo wypełnione . 

   

9. Wypoczynek posiada miejsce wykorzystywane do kąpieli, 
oznakowane i wyposażone zgodnie z przepisami. 

   

10. Na ww. wypoczynku są zatrudnieni ratownicy wodni.    

11.  Kadra wypoczynku posiada aktualne książeczki zdrowia lub 
zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pełnienia funkcji. 

   

12.  Uczestnicy wypoczynku mają zagwarantowaną opiekę 
medyczną. 

   

13. Na wypoczynku prowadzony jest rejestr udzielonych porad 
medycznych. 

   

14.  Na wypoczynku prowadzony jest rejestr wypadków.    

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

IV. Dokumentacja finansowa: 

 TAK NIE Nie 
dotyczy 

1. Ustalono warunki uczestnictwa w wypoczynku (zgodnie ze 
wzorem zał. 1 do Instrukcji HALiZ). 

   

2. Plan finansowy wypoczynku jest zatwierdzony w komendzie 
chorągwi. 

   

3. Książka finansowa jest prowadzona prawidłowo i na bieżąco.    

4. Dokumentacja źródłowa jest kompletna i prawidłowo 
wystawiona. 

   

5. Dokumentacja źródłowa jest prawidłowo opisana .    
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6. Prowadzona jest dokumentacja wykorzystania środków 
transportu używanego na wypoczynku. 

   

Uwagi: 

 

 

 

 

V. Finanse wypoczynku: 

 TAK NIE Nie 
dotyczy 

1. Wydatki są zasadne i zgodne z planem finansowym.    

2. Stawka żywieniowa jest zgodna z planowaną.  

Wysokość stawki w dniu kontroli:  

   

3. Stan środków w kasie …….., na koncie - ………. - - - 

Uwagi: 

 

 

 

VI. Sprzęt obozowy i wyposażenie: 

 TAK NIE 

1. Na wypoczynku jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za sprzęt.   

2. Stan techniczny sprzętu noclegowego i wyposażenia jest dobry.   

3. Sprzęt jest właściwe przechowywany.   

4. Urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji są sprawne i prawidłowo 
umocowane (bramki, huśtawki, itp.) 

  

5. Kadra programowa dysponuje sprzętem i pomocami do prowadzenia 
zajęć.  

  

Uwagi: 
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VII. Warunki pobytu: 

 
 TAK NIE 

1. Warunki zakwaterowania uczestników wypoczynku są zgodne 
z wymaganiami sanitarno-higienicznymi. 

  

2. Istnieją warunki umożliwiające przygotowanie posiłków 
 z zachowaniem środków higieny? 

  

3. Uczestnikom zapewniono możliwość spożywania posiłków w 
odpowiednich warunkach. 

  

4. Uczestnikom wypoczynku zapewniono zróżnicowaną dietę.   

5. Stan i ilość urządzeń sanitarnych umożliwiają zachowanie higieny 
osobistej. 

  

6. Na wypoczynku ustalono zasady sprawdzania higieny osobistej 
uczestników 
 oraz stanu higienicznego pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.  

  

7. Uczestnicy wypoczynku mają codzienny dostęp do ciepłej wody.   

8. Na terenie zamieszkania/obozowania zachowany jest ład i porządek.   

Uwagi: 

 

 

 

 

VIII. Uwagi i zalecenia: 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  
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IX.  Uwagi komendanta wypoczynku: 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

Podpis komendanta :     Podpisy wizytujących: 

...................................  .................................................  

  ................................................. 

  ...............................................      


