
Wędrówka Hufca ZHP Kolno 

Termin : 07.10.2017r. 

Miejsce: Baza Harcerska Hufca ZHP Kolno 

Komendant: pwd. Bartosz Krupa 

Cele zlotu: 

 Integracja środowisk harcerskich, 

 Doskonalenie technik harcerskich 

 Wspólna zabawa 

Uczestnicy: 

 Uczestników oraz organizatorów obowiązują zasady Prawa Harcerskiego, 

przepisy ppoż i bhp, przepisy ruchu drogowego. Wszystkich uczestników obowiązuje 

zakaz palenia tytoniu i picia napojów alkoholowych. 

 W przypadku naruszenia tych zasad organizatorzy mają prawo usunąć daną 

osobę bądź patrol z biwaku. 

Zgłoszenia: 

Aby wziąć udział w Wędrówce, należy zapoznać się z regulaminem oraz 

wypełnić kartę zgłoszenia patrolu/drużyny. Poprawnie wypełnioną kartę należy 

wysłać do Komendanta na adres e-mail pietaszek145@wp.pl do: 

4 października 2017 – TERMIN NIEPRZEKRACZALNY. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej uczestnika. 

Opiekun w dniu Rajdu musi posiadać wypełnione wszystkie karty 

kwalifikacyjne uczestników. 

Odpłatność: 

Organizatorzy nie przewidują odpłatności od uczestników. 

Świadczenia: 

Organizatorzy zapewniają: 

 Program. 

 Ubezpieczenie uczestników i opiekunów na czas trwania Wędrówki. 

 Nocleg na bazie harcerskiej w Koźle. 

Wyposażenie uczestników: 

Obowiązkowe wyposażenie patrolu/ drużyny wymagane na czas trwania 

Wędrówki (za brak wyposażenia odpowiada opiekun patrolu/ drużyny) 

 Wyżywienie we własnym zakresie. 

 Apteczka (przynajmniej jedna na patrol). 

 Umundurowanie harcerskie (w przypadku drużyn harcerskich). 

 Książeczki harcerskie i instruktorskie. 



 Latarki (przynajmniej jedna na patrol). 

 Ubiór przystosowany do pory roku . 

 Dobry humor i ochotę do zabawy. 

 Śpiwory 

Zakazy i obowiązki: 

 Obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, oraz 

wszystkich udostępnionych regulaminów. 

 Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry, opiekunów oraz gości biwaku 

 Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu 

 Obowiązuje zakaz opuszczania biwaku bez wiedzy komendanta biwaku oraz 

opiekuna 

Kontakt: 

W razie pytań prosimy kontaktować się osobiście z Komendantem Rajdu 

pwd. Bartoszek Krupą 

dzwoniąc pod numer telefonu: 535-835-239, bądź przez drogę e-mailową:  

pietaszek145@wp.pl 

Postanowienia końcowe: 

1. Powyższe zasady stanowią podstawę przeprowadzenia i klasyfikacji 

patrolów na Wędrówce Hufca ZHP Kolno 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników opiekunów, 

obserwatorów i organizatorów biwaku. 

3. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za 

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań. 

4. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do Komendanta 

Rajdu. 

Harmonogram Rajdu: 

07.10.2017r. 

8:50 – Odprawa patrolowych pod salką 

9:00-16:00 – Wymarsz na trasę 

16:00–17:00 – Zakwaterowanie na bazie w Koźle 

17:00 – Kolacja 

19:30 – Msza Święta 

 20:30-22:00 – Posiedzenie HKSHiW 

22:00 – Kominek Wędrowniczy 


