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Sytuacja

+4

Drużyna (ok. 20 osób) wraca z wędrówki
górskiej. Całodniowa wycieczka przedłużyła
się i lada chwila zapadnie noc. Grupa właśnie
zeszła ze szlaku górskiego. Do bazy pozostało
40 min. marszu drogą asfaltową uczęszczaną
przez samochody. PKS już nie jeździ, nie
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Sytuacja
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Obóz drużyny, dzień wycieczki w góry. Jeden
z uczestników źle się czuje i nie może w niej
uczestniczyć. Co drużynowy powinien zrobić
w tej sytuacji?

ma innego środka transportu. Jak drużyna
dotrze do bazy?
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Drużynowy chce zorganizować kąpielisko
w jeziorze dla swoich podopiecznych. Jak
powinno być ono zabezpieczone?
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Sytuacja
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Jest pierwszy dzień obozu na Mazurach.
W programie
wypoczynku
zaplanowano
wycieczki piesze po okolicy i kąpiele
w pobliskim jeziorze. Z jakimi regulaminami
powinni obowiązkowo zapoznać się wszyscy
uczestnicy obozu?

Wymień wszystkie swoje karty atrybutów.
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Podczas sobotniego rajdu pieszego jedna
z harcerek niefortunnie stanęła i poczuła ból
w kostce. Po pewnym czasie pojawiła się
opuchlizna. Kostka najprawdopodobniej jest
skręcona. Co powinien zrobić drużynowy?
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Sytuacja

+2

Podczas wycieczki wysoko w górach, jeden
z harcerzy poślizgnął się na mokrym
kamieniu i upadł. Teraz skarży się na silny ból
nogi i przy próbie chodzenia utyka. Jest
podejrzenie, że złamał nogę. Co powinien
zrobić drużynowy?
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Sytuacja
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Przed wyjazdem na wycieczkę autokarową
drużynowy zauważył, że od kierowcy
autobusu czuć alkohol. Co powinien zrobić?
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Sytuacja
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Na biwaku, podczas zajęć z pionierki harcerze
uczyli się rozpalać ogniska. Źle dobrane
miejsce
na
ognisko
było
przyczyną
zaprószenia ognia – pobliskie krzaki zajęły się
płomieniem i wybuchł pożar.
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Sytuacja
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Wędrownicy postanowili ozdobić na święta
harcówkę za pomocą lampek i światełek.
Wykorzystali też stary przedłużacz, który
po podłączeniu do lampek kilka razy błysnął
i zajął się ogniem. Jak drużynowy powinien
zareagować w takiej sytuacji?

Oddaj 1 kartę atrybutu graczowi po Twojej
prawej stronie.
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W czasie rajdu grupa zuchów musi przejść
kawałek trasy ruchliwą drogą. O czym należy
pamiętać, by zachować wszystkie zasady
bezpieczeństwa?
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Harcerze podczas zbiórki andrzejkowej
wróżyli z wosku. Niefortunnie jedna osoba
ze świeczką stanęła blisko firanki i doszło
do pożaru. Co w takiej sytuacji powinien
zrobić drużynowy?
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Sytuacja
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Podczas zabawy w berka jeden z zuchów
potknął się na asfalcie i mocno zranił w nogę.
Jak zareagować w tej sytuacji?
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Sytuacja
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Podczas
pionierki
obozowej
uczestnik
ciosając żerdź głęboko skaleczył się siekierką.
Z rany leje się krew, a po powierzchownych
oględzinach okazuje się, że konieczne może
być zszycie rany. Co powinien zrobić
drużynowy?
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Sytuacja
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Podczas zuchowej majsterki jeden zuchów
poważnie skaleczył się w dłoń nożyczkami.
Jak powinien zareagować drużynowy?
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Sytuacja
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Podczas uroczystego kominka drużyny
nastąpił niebezpieczny wypadek – od jednej
ze świeczek zajęła się siatka maskująca
przytwierdzona do ściany. Jak powinien
zareagować drużynowy?

Oddaj 1 kartę atrybutu graczowi po Twojej
lewej stronie.
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W czasie zbiórki jedna z zuchenek wybrała się
do toalety. Wracając nieszczęśliwie potknęła
się i spadła ze schodów. Koleżanki
zaalarmowane jej długą nieobecnością
zawiadomiły drużynowego. Dziewczynka

Na biwaku, podczas przygotowywania przez
zastęp obiadu, doszło do wypadku. Jedna
z harcerek, odlewając wrzątek z dzbanka,
bardzo mocno poparzyła sobie dłoń. Jak
powinien zareagować drużynowy w tej

Kolonia zuchowa nad morzem. W programie
zaplanowano całodniowy pobyt i zabawy,
kąpiele na plaży. Dzień zapowiada się
niezwykle upalny. O czym powinien pamiętać
drużynowy i zuchy, aby zabawa była

mocno się potłukła, jednak na pierwszy rzut
oka nic poważniejszego się nie stało. Jak
powinien zareagować drużynowy?

sytuacji?

bezpieczna i nikt nie doznał żadnej krzywdy
z powodu upału?
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Drużyna harcerska bierze udział w apelu
z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Dzień jest wyjątkowo upalny. Jedna
z harcerek stojących na warcie traci
przytomność. Jak reaguje drużynowy?

#20

Sytuacja
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Kolonia
zuchowa. Dzień
jest bardzo
słoneczny. Drużynowy zaplanował zajęcia
ruchowe na polanie w lesie. O czym powinien
pamiętać, aby zapewnić podopiecznym
bezpieczeństwo?
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Kolonia, gromada zuchów wybiera się
z drużynowym na całodniową wycieczkę:
po wyjściu z ośrodka, który znajduje się
w centrum wsi zuchy będą poruszać się
po drogach polnych i leśnych. Dzień
zapowiada się wyjątkowo słoneczny. O czym
powinien pamiętać drużynowy, aby zapewnić
dzieciom bezpieczeństwo?
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Drużyna wędrowników organizuje 24-godzinną
wędrówkę po swojej okolicy zamieszkania. Jest
środek upalnego lata, więc postanowili wyjść
z ruchliwego miasta po zapadnięciu zmroku, aby
południe i największy skwar następnego dnia
przeznaczyć na odpoczynek. O czym należy
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Sytuacja
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Zuchy wracają z zabaw w lesie na teren
obozu. Jak się szybko okazało, Antek wraca
także z kleszczem w łydce. Zuch śmiertelnie
się wystraszył, panikuje i płacze. Jak powinien
zareagować drużynowy?
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Po zbiórce zuchowej nieznajomy mężczyzna
przyszedł odebrać Franka i Zosię – podaje się
za ich wujka, jednak drużynowy pierwszy raz
go widzi, nie został o tym poinformowany
o sytuacji przez rodziców. Jak powinien
zareagować drużynowy?

pamiętać, by zachować zasady bezpieczeństwa?

Gracz siedzący dwa miejsca po prawej losuje
od Ciebie 2 karty atrybutów i oddaje
Ci 1 swoją.
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Na obozie jeden z zuchów został użądlony
przez pszczołę. Rzewnie płacze, miejsce
wokół użądlenia mocno spuchło. Jak należy
mu pomóc?
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Sytuacja
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Trójka zuchów na obozie zatruła się
(prawdopodobnie)
jedzeniem
kupionym
w pobliskiej budce fast-food. Dzieci boli
brzuch, wymiotują i po ich reakcjach widać,
że są przerażone sytuacją. Jak należy
im pomóc?
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Pytanie
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Kiedy wycieczkę górską musi prowadzić
przewodnik wycieczek górskich?

W tej turze możesz wylosować jeszcze 1 kartę
sytuacji.
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Czy rodzice zuchów muszą wyrazić zgodzę
na udział dziecka np. w zajęciach ze
wspinaczki lub jazdy konnej?
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Pytanie
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Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci
w autokarze?
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Pytanie
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Czy drużyna, której drużynowy ma 17 lat
i stopień przewodnika musi mieć
pełnoletniego opiekuna?
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Pytanie
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Czy osoba pełniąca funkcję drużynowego
może ponosić odpowiedzialność karną lub
cywilną? Czym charakteryzują się te
odpowiedzialności?

Dwoje harcerzy podczas zabawy na obozie
zbiło szybę w oknie budynku. Kto odpowiada
za wyrządzoną szkodę?

Na kolonię zuchową jedzie 30 dzieci.
Ilu opiekunów potrzeba do tej liczby zuchów?

Możesz oddać 2 dowolne
karty atrybutów i wylosować
2 nowe z puli.

Możesz oddać 3 dowolne
karty atrybutów i wylosować
3 nowe z puli.

Dobierz 1 dodatkową kartę
atrybutów.

#34

Pytanie
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Pytanie
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Pytanie

+4

Akcja letnia pod namiotami. Najbliższa prognoza
pogody zapowiada noc z silnymi burzami

Jaka liczba opiekunów potrzebna jest dla 30osobowej gromady zuchów, która korzysta

Na obóz drużyny starszoharcerskiej wybiera
się 23 uczestników. Ilu pełnoletnich

ze środków transportu np. podczas rajdu?

opiekunów potrzeba?

i porywistym wiatrem. Szybko zapada zmierzch,
a drzewa mocno uginają się pod podmuchami
wiatru: są to akacje, dość kruche drzewa
Wcześniej zdarzało się, że niewielkie gałęzie
odpadały od drzew. Jak zadbać o bezpieczeństwo
uczestników obozu?

Dobierz 1 dodatkową kartę
atrybutów.

Każdy z graczy musi oddać Ci
1 wybraną przez siebie kartę

Każdy z graczy musi oddać Ci
1 wybraną przez siebie kartę

atrybutu.

atrybutu.
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Uczestników wycieczki górskiej w połowie
drogi do schroniska górskiego zaskoczyła
w trasie błyskawicznie nadchodząca burza.
W oddali widać błyskawice, a z nieba spadają
pierwsze krople deszczu. Co drużynowy
powinien zrobić w takiej sytuacji?

Gdzie znajdziesz przepisy dotyczące
organizacji form harcerskich?

Czym jest ubezpieczenie NWW? Kiedy i dla
kogo należy je wykupić?

Możesz odebrać jednemu z graczy dowolną
liczbę jego kart atrybutów (losowanie z ręki)
– w zamian oddajesz mu taką samą liczbę
swoich kart.

Możesz odebrać jednemu z graczy dowolną
liczbę jego kart atrybutów (losowanie z ręki)
– w zamian oddajesz mu taką samą liczbę
swoich kart.

Możesz odebrać jednemu z graczy dowolną
liczbę jego kart atrybutów (losowanie z ręki)
– w zamian oddajesz mu taką samą liczbę
swoich kart.
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Rynek Główny w Krakowie. Drużynowy gromady
zuchowej planuje zorganizować zuchom

Czym jest ubezpieczenie OC? Czy ZHP
zapewnia swoim członkom ubezpieczenie
OC?

tzw. „czas wolny”. Dzieci będą mieć dwie godziny
na samodzielne zwiedzane Rynku, o wyznaczonej
godzinie będzie zbiórka w konkretnym miejscu.

W jakich sytuacjach lub na jakich terenach
trzeba wynająć przewodnika podczas
zwiedzania z grupą?

Czy drużynowy może tak zaplanować czas
dzieciom?

Ty i wszyscy inni gracze
możecie wylosować

Ty i wszyscy inni gracze
możecie wylosować

2 dodatkowe karty atrybutów.

1 dodatkowe karty atrybutów.

Ty i wszyscy inni gracze
możecie wylosować
1 dodatkową kartę atrybutów.
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Rada drużyny planuje zrobić na biwaku
tyrolkę, małpi gaj i inne atrakcje linowe.
O czym należy pamiętać planują takie
zajęcia?
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Ilu uczestników wycieczki przypada
na jednego pełnoletniego opiekuna podczas
wycieczki górskiej?
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Pytanie
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W jakiej odległości od drzew, krzewów
i urządzeń obozowych można rozpalać
ogniska?

Możesz oddać 1dowolną kartę atrybutów
i wylosować 1 nową z puli.
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Czy w czasie mgły kolumna pieszych może
wędrować jezdnią?
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Kto odpowiedzialny jest za stan
bezpieczeństwa pożarowego na obozie?

Wymień się wszystkimi
kartami atrybutów
z dowolnym graczem.
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Ile osób korzystających z kąpieliska może
przebywać pod opieką jednego ratownika?
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Pytanie
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Ile lat ma osoba, która może ponosić
odpowiedzialność karną?

