
 

 

Regulamin biwaku „Czy święta zostaną odwołane ?” 
„ -.-. --.. -.--   ...-... .-- .. ..-.. - .-   --.. --- ... - .- -. .-.-   --- -.. .-- --- .-..- .- 

-. .   ..--.. ” 
 

1. Sprawy organizacyjne .---- .-.-.-     ... .--. .-. .- .-- -.--   --- .-. --. .- -. .. --.. .- -.-. -.-- .--- -. . 

 

1.1. Organizator: Hufiec ZHP w Kolnie,  

1.2. Cele zlotu:  

 integracja środowisk harcerskich,  

 doskonalenie technik harcerskich 

 wspólna zabawa 

1.3. Termin: 12-13.12.2015 r  

1.4. Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem 

 

2. Program zlotu ..--- .-.-.-   .--. .-. --- --. .-. .- --   --.. .-.. --- - ..- 

 
Sobota 

9:00 – 10:00 – Zakwaterowanie 

10:30 – 11:00 – Apel rozpoczynający 

11:00 – 13:00 – Blok programowy A 

13:30 – 14:30 – Obiad 

14:30 – 15:00 – Sjesta poobiednia  

15:00 – 16:30 – Blok programowy B 

16:30 – 18:00 – Blok programowy C 

18:00 – 19:00 – Kolacja 

19:00 – 19:30 – Apel wieczorny  

19:30 – 21:00 – Świeczkowisko obrzędowe 

21:00 – 22:00 – przygotowane do ciszy nocnej 

22:00 – cisza nocna 

 

Niedziela  
8:00 – Pobudka 

8:30 – 9:00 – Śniadanie 

9:00 – 10:30 – Podsumowanie/Apel zakończeniowy  

11:00 –  Sprzątanie 

 

3. Uczestnictwo ...-- .-.-.-   ..- -.-. --.. . ... - -. .. -.-. - .-- --- 

 

3.1. Uczestników oraz organizatorów obowiązują zasady Prawa Harcerskiego, przepisy 

ppoż i bhp. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia 

napojów alkoholowych. 

3.2. W przypadku naruszenia tych zasad organizatorzy mają prawo usunąć daną osobę 

bądź patrol z biwaku. 

 



 

 

4. Zgłoszenia ....- .-.-.-   --.. --. .-..- --- ... --.. . -. .. .- 

 

4.1. Aby wziąć udział w biwaku „Czy święta zostaną odwołane ?”, należy zapoznać się z 

regulaminem biwaku oraz wypełnić kartę zgłoszenia patrolu/ drużyny. Poprawnie 

wypełnioną kartę można : 

  dostarczyć do Hufca ZHP w Kolnie osobiście lub pocztą (decyduje data stempla  

pocztowego) na adres  

Hufiec ZHP Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno 

 zgłaszać osobiście do pwd Martyny Fankulewskiej HO (516512592) bądź na  

e-mail: martynafankulewska@gmail.com 

Ponadto, należy dostarczyć ją również w formacie doc. na adres e-mail: 

hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl 

Termin zgłoszeń mija 30.11.2015 r 
4.2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia karty kwalifikacyjnej 

uczestnika.  

4.3. Opiekun w dniu biwaku musi posiadać wypełnione wszystkie karty kwalifikacyjne 

uczestników. 

 

5. Odpłatność ..... .-.-.-   --- -.. .--. .-..- .- - -. --- ...-... -.-.. 

 

5.1. Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 15 zł od każdego uczestnika (opiekun – 10zł) 

5.2. Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać do 30.11.2015 r osobiście, bądź na 

konto bankowe: 

 

Bank BGŻ S.a. Oddział w Kolnie 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Białostocka 

Komenda Hufca ZHP Kolno 

Numer konta: 203000451110000002698780 

 

5.3. Organizatorzy nie zwracają dodatkowej składki zadaniowej dla osób lub 

patrolu/drużyny w przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu.   

  

6. Świadczenia -.... .-.-.-   ...-... .-- .. .- -.. -.-. --.. . -. .. .- 

 

6.1. Organizatorzy zapewniają: 

 Zakwaterowanie w warunkach szkolnych (materac). 

 Ciekawy program. 

 Ubezpieczenie uczestników i opiekunów na czas trwania Pikniku. 

Uwaga: Wyżywienie własne   
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7. Wyposażenie uczestników --... .-.-.-   .-- -.-- .--. --- ... .- --..-. . -. .. .   ..- -.-. --.. . ... - -. .. 

-.- ---. .-- 

7.1. Obowiązkowe wyposażenie patrolu/ drużyny wymagane na czas trwania biwaku (za 

brak wyposażenia odpowiada opiekun patrolu/ drużyny) 

 Apteczka (przynajmniej jedna na patrol). 

 Umundurowanie harcerskie (w przypadku drużyn harcerskich). 

 Książeczki harcerskie i instruktorskie. 

 Śpiwory. 

 Latarki (przynajmniej jedna na patrol). 

 Kompletny ekwipunek turystyczny. 

 Kubek, sztućce itp. 

 Ubiór przystosowany do pory roku . 

 Dobry humor i ochotę do zabawy.  

 

8. Zakazy i obowiązki ---.. .-.-.-   --.. .- -.- .- --.. -.--   ..   --- -... --- .-- .. .-.- --.. -.- .. 

 

8.1. Obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

8.2. Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry, opiekunów oraz gości biwaku 

8.3. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu 

8.4. Obowiązuje zakaz opuszczania biwaku bez wiedzy komendanta biwaku oraz 

opiekuna 

 

9. Kontakt ----. .-.-.-   -.- --- -. - .- -.- - 

 

9.1. W razie pytań prosimy kontaktować się z pwd Martyna Fankulewska HO dzwoniąc 

pod numery telefonu: 516-512-592, bądź przez drogę e-mailową:  

martynafankulewska@gmail.com 

 

10. Postanowienia końcowe .---- ----- .-.-.-   .--. --- ... - .- -. --- .-- .. . -. .. .-   -.- --- --.-- -.-. --- 

.-- . 

10.1. Powyższe zasady stanowią podstawę przeprowadzenia i klasyfikacji patrolów na 

biwaku „ Czy święta zostaną odwołane ?” . 

10.2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników opiekunów, obserwatorów i 

organizatorów biwaku.  

10.3. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań.  

10.4. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do Komendanta Zlotu.  
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