Regulamin Biwaku
Hufca ZHP Żychlin

27-29 maja 2016 r.
Gorzewo

I. Cele biwaku hufca
- integracja środowisk hufca
- poznanie nowych technik harcerskich
- poznanie nowych miejsc
II. Wstępny program biwaku hufca
piątek- 27.05.2016:
17.00 – przyjazd uczestników
17.00-17.30 – zakwaterowanie uczestników
17.30-19.00- zajęcia wprowadzające
19.00-19.30 – kolacja
19.30- 21. 30 – ognisko
21.30- 22.30 – toaleta wieczorna , cisza nocna
22.30 – 00.00 – śpiewogranie
sobota- 28.05.2016:
7.30 – pobudka
7.30- 8.00 – toaleta poranna
8.00- 8.30 – apel
8.30- 9.00- śniadanie
9.00 -14.00 – zajęcia przedpołudniowe
14.00- 14.30 – obiad
14.30-15.30 – cisza poobiednia
15.30-18.00- gra integracyjna dla całego biwaku

18.00- 19.00- zajęcia wieczorne
19,00-19.30- kolacja
19.30- 21.30 – podsumowanie dnia
21.30-22.30 – toaleta wieczorna, cisza nocna
22.30-00.00- kawiarenka
niedziela- 29.05.2016:
8.00- pobudka
8.00-8.30 – toaleta poranna
8.30- 9.00- śniadanie
9.00- 11.30 – zajęcia przedpołudniowe
11.30- 12.00- apel kończący
12.00 – wyjazd uczestników do domów
*program biwaku tylko programem poglądowym. Może ulec zmianie. Szczegółowe informacje
będą podawane bezpośrednio drużynom, które zgłoszą chęć uczestnictwa w rajdzie.
III. Organizator biwaku
Organizatorem biwaku jest 34 DSH „Aldabra”.
IV. Komenda biwaku
- pwd. Martyna Jarota – komendant biwaku (tel. 785 188 638 , Martyna.jarota99@gmail.com)
- pwd. Adam Matusiak – komendant pionu instruktorskiego, wędrowniczego, starszoharcerskiego
- dh Marcjanna Frontczak – komendant pionu harcerskiego

- dh Natalia Krzysztoszek – komendant pionu zuchowego
V. Termin i miejsce biwaku
1. Biwak odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 27-29 maja 2016 roku.
2. Miejscem biwaku jest Stanica Harcerska ZHP w Gorzewie.
VI. Uczestnictwo i zgłoszenia
1. W biwaku mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Hufca ZHP Żychlin.
2. Każda drużyna może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
3. Każda zgłoszona gromada/drużyna (niezależnie od zgłoszonej liczby uczestników) musi
posiadać minimum jednego pełnoletniego opiekuna, który będzie brał udział w całym biwaku
hufca.
4. Zgłoszenia gromady lub drużyny dokonuje się za pomocą karty zgłoszeniowej na adres
mailowy : aldabra@zychli.zhp.pl do 29 kwietnia 2016r. Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie
kopii dowodu wpłaty wpisowego. Zgłoszenia bez kopii dowodu wpłaty będą odrzucane.
5. Wpłaty w wysokości 55 zł/os należy dokonać na konto hufca:
Komenda Hufca ZHP w Żychlinie,
99-320 Żychlin, ul. Marchlewskiego 3,
konto BS Żychlin 38 9 22007 0000 2525 2004 0002.
W tytule wpłaty wpisać: Biwak Hufca 2016 <nazwa drużyny>.
Pełnoletni opiekun drużyny również wpłaca wpisowe.
6. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Po przyjeździe na miejsce biwaku będzie

wymagana kopia polisy ubezpieczeniowej lub dokumentu potwierdzającego posiadanie
ubezpieczenia szkolnego.
7. Wymagane jest, aby każdy uczestnik posiadał ekwipunek turystyczny taki jak: menażka,
kubek, sztućce, latarka, śpiwór, koc oraz ubiór dostosowany do warunków panujących w lesie.
VII. Zakwaterowanie oraz wyżywienie
1. Organizator zabezpiecza nocleg pod namiotami typu NS (wyposażonych w podłogi), na
kanadyjkach z materacami wojskowymi. Do dyspozycji uczestników będą również prysznice z
ciepłą wodą, umywalki, stołówka.
2. Organizator biwaku zapewnia następujące posiłki:
- piątek –kolacja
- sobota - śniadanie, obiad i kolacja
- niedziela- śniadanie
*Uczestnicy mogą zabrać ze sobą dodatkowe jedzenie, jednak nie jest to wymagane.
VIII. Przejazd
1. Transport zapewnia organizator.
2. Szczegółowe informacje co do godziny i miejsca wyjazdu będą podawane bezpośrednio
drużynom, które zgłoszą chęć uczestnictwa w rajdzie.
IX. Uprawnienia uczestników
1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę biwaku.
2. Każdy uczestnik otrzyma przypinkę z logiem hufca.

3. Wszystkim drużynom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
4. Mapy terenów niezbędne do gier terenowych zabezpiecza organizator.
5. Każdy uczestnik otrzyma śpiewnik.
X. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu, przepisów o ochronie przyrody,
bezpieczeństwa p.poż. oraz Prawa Harcerskiego.
2. Wszystkie drużyny otrzymają pocztą elektroniczna potwierdzenie o przyjęciu na rajd oraz
szczegółowe informacje dotyczące biwaku.
3. Za zdrowie uczestników odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub opiekunowie drużyn.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa biwaku wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy
tracą prawo do wszystkich świadczeń.
5. W przypadku złamania regulaminu bądź rażącego naruszenia prawa harcerskiego uczestnik
może zostać skreślony z listy uczestników biwaku.
6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika ponosi pełnoletni
instruktor/opiekun drużyny.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian i ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.

