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Regulamin 
VII Manewrów Ratowniczych OSP 

 
 

1. Organizatorami manewrów jest OSP Hecznarowice. 

 

2. Manewry odbędą się 20.05.2023 w Hecznarowicach. 

 
3. Zgłoszenie drużyny wiąże się z wypełnieniem i przesłaniem do organizatora formularza 

zgłoszenia, oraz wniesieniem opłaty startowej w wysokości 600 zł. Ze względów 

organizacyjnych ilość zespołów startujących w manewrach jest ograniczona do 20.  

Opłatę startową należy przelać na konto OSP Hecznarowice  

(61 8134 0002 0001 3101 2000 0010) dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej od 

organizatora o zakwalifikowaniu drużyny do manewrów. Zgłoszenia drużyn przyjmowane 

będą do dnia 14.04.2023, lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.  

 

4. Manewry rozpoczynają się zbiórką zespołów o godz. 7:00 w dniu 20 maja 2023 roku  

w remizie OSP w Hecznarowicach, ul. Krakowska 99. 

 

5. Celem manewrów będzie doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas akcji 

ratowniczo-gaśniczych, podnoszenie sprawności fizycznej druhów OSP, propagowanie idei 

niesienia pomocy potrzebującym, integracja środowisk ratowniczych.  

Ratownicy będą mieli okazję poćwiczyć postępowanie z poszkodowanym, poczynając od 

momentu dotarcia do miejsca zderzania, aż po przekazanie ofiary zespołowi ratownictwa 

medycznego. Manewry mają również na celu upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych idei i wiedzy o działalności ratowniczej. Podczas manewrów przedstawionych 

będzie wiele upozorowanych sytuacji. 
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6. W manewrach biorą udział 6 osobowe zastępy OSP składające się  

z uczestników, którzy są zdolni do udziału w akcjach ratowniczo  gaśniczych.  Za 

weryfikację ratowników (uczestników manewrów)  odpowiedzialny jest dowódca każdego 

zastępu. 

 

7. Jakakolwiek działalność wykraczająca poza program manewrów wymaga wcześniejszej 

zgody organizatorów, w przeciwnym wypadku grupa zostanie wykluczona z dalszego 

czynnego udziału w manewrach. 

 

8. Podczas manewrów ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina zajęć, 

bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i osób 

odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz przestrzeganie odpowiednich 

regulaminów i przepisów BHP oraz ppoż. Uczestnicy manewrów mogą poruszać się 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Zastępy przystępują do zadań  

wg dostarczonego harmonogramu. 

 
 

9. Podczas poruszania się po drogach publicznych obowiązują przepisy ruchu drogowego. 

 

10. Zabrania się korzystania z sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, chyba, że organizatorzy 

manewrów wydadzą taką dyspozycję. 

 

11. Obowiązkowe minimalne wyposażenie zespołów: 

 Samochód pożarniczy typu GBA lub GCBA z kompletnym normatywnym 

wyposażeniem. 

 Zestaw PSP R1 (dopuszczalna jest inna forma transportu –plecak itp., przy 

zachowaniu kompletnego wyposażenia zgodnego  

z wytycznymi dla PSP R1).  

 Ubiór ratowników dostosowany do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

(nie dopuszcza się ubrań koszarowych) 
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 Do zadań usytuowanych w okolicach zbiorników wodnych dopuszczalne jest 

używanie obuwia typu „wodery”.  

 

12. Manewry oparte będą na wiedzy i umiejętnościach z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy, oraz ogólnych zagadnieniach wykorzystywanych podczas akcji ratowniczo-

gaśniczych (pożary, powodzie, wypadki samochodowe itp.)   

Z uczestnictwem w manewrach wiążą się między innymi następujące zagrożenia: stres, 

przebywanie w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach, intensywny wysiłek fizyczny 

 

13. Decyzje merytoryczne, oraz decyzja o przerwaniu zadania z uwagi  

na zasady bezpieczeństwa, podjęte przez sędziego w czasie wykonywania zadania przez 

zespół jest ostateczna i wiążąca. 

 
14. Złamanie postanowień niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie  

z udziału w manewrach. 

 

15. Organizatorzy nie odpowiadają prawnie jak i finansowo za jakiekolwiek szkody, które 

zostaną wyrządzone przez któregokolwiek z członków grupy. 

 

16. Udział w manewrach jest dobrowolny. W manewrach uczestnicy startują  

na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych. 

 

17. Inne przypadki nie ujęte w tym regulaminie rozstrzygają organizatorzy  

na bieżąco. 


