
ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W CZASIE WYCIECZKI, 
W MARSZU,  
NA BIWAKU 

 
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom 

prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta obozu. 
2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie 

czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie 
najmłodsi lub najsłabsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę 
zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów! 

3. Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliŜej jej krawędzi, 
zajmując nie więcej niŜ połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub 
pojedynczo, w przypadku gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca 
przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub przy 
małym ruchu parami. 

4. W czasie marszu naleŜy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub 
szosie. 

5. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co 
najmniej jednej osoby pełnoletniej. 

6. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na 
zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i 
kierowcom. 

7. JeŜeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności (noc, silny 
deszcz), pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony (od osi jezdni) są 
zobowiązani nieść zapalone latarki: 

• pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu, 
• ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu. 

8. W miastach naleŜy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach 
przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach 
wyznaczonych lub przewidzianych przepisami. 

9. Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, maszerować po 
jezdni kolumnie pieszych w czasie mgły, a kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach 
niedostatecznej widoczności, prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w 
wieku poniŜej 18 1at. 

10. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na 20 uczestników , 
m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji. 

  
 
                                                                                                                             
………………………………………………. 
                                                                                                                                 ( 
data i podpis uczestnika obozu ) 

 
 


