Dydaktyczna gra karciana dot. bezpieczeństwa – ODPOWIEDZI
SYTUACJE
Lp.

Opis sytuacji

Karty atrybutów

Konieczne działania

1.

Drużyna (ok. 20 osób) wraca z całodziennej
wędrówki górskiej. Wycieczka przedłużyła
się i lada chwila zapadnie zmrok. Grupa
właśnie zeszła ze szlaku górskiego. Do bazy
pozostało 40 min marszu drogą asfaltową
uczęszczaną przez samochody. PKS już nie
jeździ, nie ma innego środka transportu. W
jaki sposób drużyna musi się poruszać, aby
bezpiecznie dotrzeć do bazy?

2.

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?

 latarka ze światłem
białym
 latarka ze światłem
czerwonym
 kamizelka odblaskowa
 regulamin poruszania się
po drogach
 dodatkowy pełnoletni
opiekun
 przewodnik górski (osoba)
 dodatkowy pełnoletni
opiekun
 telefon komórkowy
 numer telefonu do
rodziców
 apteczka
 pielęgniarka / lekarz

3.

Pierwszy dzień obozu nad jeziorem – w
programie zaplanowano wycieczki piesze
po okolicy i kąpiele w pobliskim zbiorniku
wodnym. Jakie działania związane z
bezpieczeństwem powinien podjąć
drużynowy?
Drużynowy chce zorganizować kąpielisko
dla swoich podopiecznych. O czym
powinien pamiętać?

 poruszamy się po drodze w
zwartej kolumnie dwójkowej,
idąc prawą stroną szosy,
 oświetlenie kolumny: pierwsza
osoba niesie latarkę o białym
świetle, a ostatnia o świetle
czerwonym, ewentualnie z boku
kolumny światło białe
 powiadomienie schroniska o
opóźnieniu
 pozostawienie harcerza pod
opieką pełnoletniej osoby np. w
sąsiednim podobozie,
 zapewnienie opieki medycznej
oraz telefonu, który umożliwi
kontakt w razie nagłej sytuacji,
 pocieszenie poszkodowanego
 przekazanie komendantowi
planowanej trasy wycieczki
 zapoznanie uczestników z
obowiązującymi regulaminami,
 zebranie podpisów uczestników,
 wywieszenie regulaminów w
widocznym miejscu

4.

5.

Podczas sobotniego rajdu jedna z harcerek
prawdopodobnie skręciła nogę w kostce,

 regulamin kąpieli
 regulamin kąpieliska
 regulamin poruszania się
po drogach
 regulamin ochrony
przeciwpożarowej
 regulamin kąpieli
 regulamin kąpieliska
 ratownik WOPR
 bojki do oznaczenia
kąpieliska
 koło ratunkowe
 apteczka (bandaże)
 telefon komórkowy

 zapoznanie uczestników z
regulaminami
 opieka ratownika WOPR
 podział na grupy / tury
 czas dla niekąpiących się
 powiadomienie rodziców
 udzielenie pierwszej pomocy

Dodatkowe wyjaśnienia +
podstawa prawna
Kodeks ruchu drogowego

6.

7.

8.

która bardzo ją boli i spuchła. Co
drużynowy powinien zrobić w tej sytuacji?
Podczas wycieczki górskiej, wysoko w
górach, jeden z harcerzy poślizgnął się i
złamał nogę. Co drużynowy powinien
zrobić?
Przed wyjazdem na wycieczkę autokarową
drużynowy poczuł, że od kierowcy autobusu
czuć alkohol. Co powinien zrobić?
Na biwaku, podczas zajęć z pionierki
harcerze uczyli się rozpalać ogniska. Źle
dobrane miejsce na ognisko było przyczyną
zaprószenia się ognia – pobliskie krzaki
zajęły się płomieniem i wybuchł pożar.

 numer telefonu do
rodziców
 telefon komórkowy
 telefon do rodziców
 telefon do GOPR
 apteczka
 przewodnik górski (osoba)
 telefon komórkowy
 numer telefonu na policję





gaśnica
telefon komórkowy
numer do straży pożarnej
wiadra z wodą lub
piaskiem

9.

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?

 gaśnica proszkowa
 telefon komórkowy
 numer do straży pożarnej

10.

W czasie rajdu grupa zuchów musi przejść
kawałek trasy ruchliwą drogą. O czym
należy pamiętać, by zachować zasady
bezpieczeństwa?

 regulamin poruszania się
po drogach
 dodatkowy pełnoletni
opiekun
 kamizelka odblaskowa

11.

Harcerze podczas zbiórki andrzejkowej
wróżyli przy pomocy wosku. Niefortunnie
jedna osoba ze świeczką stanęła blisko
firanki i doszło do pożaru. Co w takiej
sytuacji powinien zrobić drużynowy?






12.

Podczas zabawy w ganianego jeden z
zuchów potknął się na asfalcie i mocno
zranił w nogę. Jak zareagować w tej

 apteczka
 telefon komórkowy
 numer do rodziców

 pocieszenie poszkodowanego





zawiadomienie GOPR
udzielenie pierwszej pomocy
powiadomienie rodziców
pocieszenie poszkodowanego

 zawiadomienie policji
 poproszenie przewoźnika o
innego kierowcę
 zawiadomienie straży pożarnej
 zarządzenie ewakuacji

 wyłączenie korków w
pomieszczeniu
 zarządzenie ewakuacji
 zawiadomienie straży pożarnej
 zawiadomienie właściciela
obiektu

 zapoznanie zuchów z zasadami
poruszania się po drogach
 poruszanie się zwartą kolumną
dwójkową po prawej stronie
drogi,
nadzór co najmniej jednej osoby
pełnoletniej
gaśnica
 ewakuacja z harcówki
wiadro z wodą
 zawiadomienie straży pożarnej
telefon komórkowy
 zawiadomienie właściciela
obiektu
telefon do straży pożarnej
 udzielenie pierwszej pomocy
 powiadomienie rodziców
 pocieszenie poszkodowanego

 zachowanie spokoju +
zarządzenie ewakuacji
 szybkie powiadomienie straży
 gaszenie pożaru dostępnymi
środkami tylko przez osoby
dorosłe
 zachowanie spokoju +
zarządzenie ewakuacji
 szybkie powiadomienie straży
 gaszenie pożaru dostępnymi
środkami tylko przez osoby
dorosłe
 nie gasimy prądu wodą!

 zachowanie spokoju +
zarządzenie ewakuacji
 szybkie powiadomienie straży
 gaszenie pożaru dostępnymi
środkami tylko przez osoby
dorosłe

13.

14.

sytuacji?
Podczas pionierki obozowej jeden z
uczestników głęboko skaleczył się
siekierką. Po powierzchownych oględzinach
okazuje się, że konieczne jest zszycie rany.
Co powinien zrobić drużynowy?
Podczas zuchowej majsterki jeden zuchów
poważnie skaleczył się w dłoń nożyczkami.
Jak powinien zareagować drużynowy?






apteczka
pielęgniarka / lekarz
telefon komórkowy
numer do rodziców

 apteczka
 telefon komórkowy
 numer do rodziców







ew. lekarz
udzielenie pierwszej pomocy
powiadomienie komendanta
powiadomienie rodziców
transport do szpitala

 udzielenie pierwszej pomocy
 powiadomienie rodziców (i
ustalenie dalszych działań)
 powiadomienie hufca
 zarządzenie ewakuacji
 zawiadomienie straży pożarnej
 zawiadomienie właściciela
obiektu

15.

Podczas uroczystego kominka drużyny
nastąpił niebezpieczny wypadek – od jednej
ze świeczek zajęła się siatka maskująca
przytwierdzona do ściany. Jak powinien
zareagować drużynowy?






16.

W czasie zbiórki jedna z zuchenek wybrała
się do toalety. Wracając do zuchówki
nieszczęśliwie potknęła się i spadła ze
schodów. Koleżanki zaalarmowane jej
długą nieobecnością zawiadomiły
drużynowego. Dziewczynka mocno się
potłuką, jednak na pierwszy rzut oka nic
poważniejszego się nie stało. Jak powinien
zareagować drużynowy?
Na biwaku, podczas przygotowywania
obiadu przez zastęp doszło do wypadku.
Jedna z harcerek, odlewając wrzątek z
garnka, bardzo mocno poparzyła się w
dłoń. Jak powinien zareagować drużynowy
w tej sytuacji?

 telefon komórkowy
 numer do rodziców

 powiadomienie rodziców
 zapewnienie komfortu
psychicznego
 zwrócenie uwagi na ewentualne
pogorszenie

 apteczka
 telefon komórkowy
 telefon do rodziców

 udzielenie pierwszej pomocy woda (do schładzania)
 zabranie poszkodowanej do
lekarza / pielęgniarki
 transport do szpitala
 powiadomienie rodziców
 powiadomienie komendanta

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 bezpieczna i nikt nie doznał żadnej
krzywdy z powodu upału?









17.

18.

gaśnica
wiadro z wodą
telefon komórkowy
numer do straży pożarnej

ratownik WOPR
nakrycia głowy
regulamin kąpieli
woda do picia
regulamin kąpieliska
apteczka
krem do opalania

 zachowanie spokoju +
zarządzenie ewakuacji
 szybkie powiadomienie straży
 gaszenie pożaru dostępnymi
środkami tylko przez osoby
dorosłe

 obowiązek noszenia nakrycia
głowy i regularnego picia wody
 zapoznanie z regulaminami
 zaplanowanie harmonogramu
kąpieli

Drużyna harcerska bierze udział w
uroczystościach z okazji Święta Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Dzień jest wyjątkowo
upalny. Jedna z harcerek stojących na
warcie traci przytomność. Jak reaguje
drużynowy?
Kolonia zuchowa. Dzień jest bardzo
słoneczny. Drużynowy zaplanował zajęcia
ruchowe na polanie w lesie. O czym
powinien pamiętać, aby zapewnić dzieciom
bezpieczeństwo?
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?







22.

Drużyna wędrowników organizuje 24godzinną 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
pamiętać, by zachować zasady
bezpieczeństwa?

 poruszamy się po drodze w
zwartej kolumnie dwójkowej,
idąc prawą stroną szosy,
 oświetlenie kolumny: pierwsza
osoba niesie latarkę o białym
świetle, a ostatnia o świetle
czerwonym, ew. z boku kolumny
światło białe,
 obowiązek noszenia nakrycia
głowy i regularnego picia wody

23.

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?
Po zbiórce zuchów nieznajomy mężczyzna
przyszedł odebrać Franka i Zosię – podaje

 woda do picia
 nakrycia głowy
 regulamin poruszania się
po drogach
 latarka o świetle białym
 latarka o świetle
czerwonym
 jedzenie
 apteczka
 dodatkowy pełnoletni
opiekun
 telefon komórkowy
 lekarz / pielęgniarka
 telefon komórkowy
 numer do rodziców

 telefon komórkowy
 numer do rodziców

 rozmowa z rodzicami, którzy
wyjaśnią sytuację i potwierdzą

19.

20.

21.

24.

woda do picia
apteczka
ratownik medyczny
telefon komórkowy
numer do rodziców

 powiadomienie rodziców
 zapewnienie komfortu
psychicznego

 woda do picia
 nakrycia głowy
 apteczka
 woda do picia
 nakrycia głowy
 regulamin poruszania się
po drogach
 apteczka
 dodatkowy pełnoletni
opiekun

 obowiązek noszenia nakrycia
głowy i regularnego picia wody

 zaprowadzenie zucha do
pielęgniarki / lekarza
 powiadomienie rodziców
 zapewnienie komfortu
psychicznego

 obowiązek noszenia nakrycia
głowy i regularnego picia wody
 zapoznanie z zasadami
poruszania się po drogach;
zwarta kolumna dwójkowa,
nadzór co najmniej jednej osoby
pełnoletniej, prawa strona drogi
 cukierki lub czekolada (na
zachętę i dla nabrania sił)

25.

26.

się za ich wujka, jednak drużynowy
pierwszy raz go widzi, nie został o tym
poinformowany o sytuacji przez rodziców.
Jak powinien zareagować drużynowy?
Na obozie jeden z zuchów został użądlony
przez pszczołę. Rzewnie płacze, miejsce
wokół użądlenia mocno spuchło. Jak należy
mu pomóc?

Trójka zuchów na obozie zatruła się
(prawdopodobnie) jedzeniem kupionym z
pobliskiej budce fast-food. Dzieci boli
brzuch, wymiotują i po ich reakcjach
widać, że są przerażone sytuacją. Jak
należy im pomóc?

wersję wujka i pozwolą na
odebranie dzieci przez niego
 rozmowa z zuchami
 cebula
 apteczka
 lekarz / pielęgniarka






woda do picia
apteczka
telefon komórkowy
telefon na pogotowie

 udzielenie pierwszej pomocy
przy pomocy okładu z cebuli
 ewentualna konsultacja z
lekarzem
 powiadomienie rodziców –
rozmowa o alergii
 zapewnienie komfortu
psychicznego
 wezwanie lekarza
 powiadomienie rodziców
 powiadomienie komendanta /
hufca
 zapewnienie komfortu
psychicznego
 izolatka (sanepid)

PYTANIA
Nr.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Pytanie
Kiedy wycieczkę górską musi prowadzić przewodnik wycieczek
górskich?
Czy rodzice zuchów muszą wyrazić zgodzę na udział dziecka
np. w zajęciach ze wspinaczki lub jazdy konnej
Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w autokarze?
Czy drużyna, której drużynowy ma 17 lat i stopień przewodnika
musi mieć pełnoletniego opiekuna?
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 kuchni. Kto odpowiada za wyrządzoną szkodę?

Odpowiedź
Na terenach pow. 1000 m. n.p.m.
Tak – pisemną zgodę.
Za bezpieczeństwo osób nieletnich w każdej sytuacji odpowiada
wychowawca kolonijny.
Tak, ponieważ drużynowy nie jest pełnoletni.
Obie. Drużynowy jest zobowiązany do opieki nad swoimi
podopiecznymi. W przypadku niedopilnowania zasad
bezpieczeństwa może podlegać odpowiedzialności karnej.
Odpowiedzialność cywilna dotyczy naprawiania szkód
wyrządzanych przez podopiecznych (gdy opiekun nie dopełnił
swoich obowiązków).
Pełnoletni opiekun - wg. kodeksu cywilnego (art.426 „Małoletni,
który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za
szkodę”) jeśli nie dopełni swoich obowiązków: rodzice /

33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

Na kolonię zuchową jedzie 30 dzieci. Ile opiekunów potrzeba
do tej ilości zuchów?
Jaka liczba opiekunów potrzebna jest dla 30-osobowej
gromady zuchów, która korzysta ze środków transportu np.
podczas rajdu?
Na obóz drużyny starszoharcerskiej wybiera się 23
uczestników. Ilu pełnoletnich opiekunów potrzeba?
Akcja letnia pod namiotami. Najbliższa prognoza pogody
zapowiada noc z silnymi burzami 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 o drzew. Jak zadbać o
bezpieczeństwo uczestników obozu?
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?

40.

Czym jest ubezpieczenie OC? Czy ZHP zapewnia instruktorom
ubezpieczenie OC?

41.

Rynek Główny w Krakowie. Drużynowy gromady zuchowej
planuje zorganizować zuchom tzw. „czas wolny”. Dzieci będą
mieć dwie godziny na samodzielne zwiedzane Rynku, o
wyznaczonej godzinie będzie zbiórka w konkretnym miejscu.
Czy drużynowy może tak zaplanować czas dzieciom?
W jakich sytuacjach lub na jakich terenach trzeba wynająć
przewodnika podczas zwiedzania z grupą?

42.

pełnoletni opiekunowie muszą zapoznać się z zasadami obozu i
podpisać zgodę na udział, harcerze muszą zapoznać się z
obowiązującymi regulaminami i ciągle być pod opieką osoby
pełnoletniej.
2 pełnoletnie osoby (1 osoba na 15 zuchów)
3 wychowawców (1 opiekun na 10 podczas korzystania ze
środków transportu)
2 pełnoletnie osoby (1 opiekun na 20 osób)
Nie zostawiać uczestników na noc w namiotach. Zorganizować
spanie w jakimś budynku gospodarczym lub namiotach
oddalonych od drzew, które stoją na środku polany.

Zebrać wszystkich i schodzić z gór.

Np. haliz.zhp.pl
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków np.
obniżenie sprawności ręki, której przyczyną było jej złamanie.
Można je wykupić na cały rok harcerski dla drużyny, na obóz.
Może to także zrobić hufiec dla wszystkich harcerzy – na
podstawie opłaconych składek członkowskich.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – rodzaj
ubezpieczenia majątkowego na wypadek powstania szkody
spowodowanej przez podopiecznych. Tak, na podstawie
opłaconej składki członkowskiej.
Kategorycznie nie. Prawo jasno zabrania pozostawienia osób
nieletnich bez opieki osób dorosłych

W Polsce w skład obszarów obłożonych obowiązkiem wynajęcia
przewoźnik dla zorganizowanej grupy wchodzą: wszystkie Parki

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Rada drużyny planuje zrobić na biwaku tyrolkę, małpi gaj i
inne atrakcje linowe. O czym należy pamiętać planują takie
zajęcia?
Ilu uczestników wycieczki przypada na jednego pełnoletniego
opiekuna podczas wycieczki górskiej?
W jakiej odległości od drzew, krzewów i urządzeń obozowych
można rozpalać ogniska?
Czy w czasie mgły kolumna pieszych może wędrować w
kolumnie pieszych jezdnią?
Kto odpowiedzialny jest za stan bezpieczeństwa pożarowego
na obozie?
Ile osób korzystających z kąpieliska może przebywać pod
opieką 1 ratownika?
Ile lat ma osoba, która może ponosić odpowiedzialność karną?

Narodowe, grupy górskie o wysokości powyżej 1000 m n.p.m.
Zachowanie zasad bezpieczeństwa, wybór miejsca,
specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany instruktor; sprawdzeniu
sprzętu przed każdorazowym użytkowaniem.
10.
100 m.
Nie
Komendant, kadra instruktorska i uczestnicy.
15 osób – wg. regulaminu kąpieli
Ukończone 17 lat – art.10 § I kodeksu karnego lub 15 lat –
postepowanie w sprawach nieletnich (art. 10 § 2 kk).

