
 

 

Regulamin Obozu wędrownego Hufca ZHP Kolno – HAL 
2018r. 

 
 

1. Sprawy organizacyjne 
1.1. Organizator: Hufiec ZHP Kolno,  
1.2. Cele biwaku:  

● integracja środowisk harcerskich,  
● wspólna przygoda 
● nauka uczestników samodzielności, współpracy, systematyczności, kreatywności, 
● poznawanie Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
● Popularyzacja turystyki pieszej 
● Popularyzowanie formy obozu wędrownego w środowiskach harcerskich 

1.3. Termin: 09.07.2018-17.07.2018r. 
1.4. Miejsce: Bieszczadzki Park Narodowy 

 

2. Program obozu 
 
Dzień 1  

09.07.2018 

16.00 – Zbiórka uczestników w Kolnie, wyjazd komunikacją publiczną (PKS i PKP) do 

miejscowości Bereżki, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska 

20.00 – Kolacja w trakcie podróży z wcześniej przygotowanej wyprawki podróżnej 

 

Dzień 2 

10.07.2018 

9.00 – Śniadanie w trakcie podróży z wcześniej przygotowanej wyprawki podróżnej 

13.00 – Dojazd komunikacją publiczną (PKS i PKP) do miejscowości Bereżki, pow. 

bieszczadzki, gm. Lutowiska 

13.15 – Wymarsz do I bazy noclegowej – Koliba Studencka Politechniki Warszawskiej, 

odległość: 3,6km 

14.15 – Dojście do bazy noclegowej, zapoznanie się z ośrodkiem 

14.30 – Rozbijanie obozowiska 

15.30 – Blok programowy A – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

18:00 – Obiadokolacja 

19.00 – Blok programowy B – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

22.00 – Cisza nocna 

 

Dzień 3  

11.07.2018 

8.00 – Pobudka  

8.45 – Śniadanie  

9.30 – Zbieranie obozowiska 

10.00 – Wymarsz do II bazy noclegowej – Bacówka PTTK Pod Małą Rawką, odległość: 

7,3km 

14.00 – Dojście do bazy noclegowej, zapoznanie się z ośrodkiem 

14.15 – Rozbijanie obozowiska 



 

 

15.15 – Blok programowy C – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

18:00 – Obiadokolacja 

19.00 – Blok programowy D – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

22.00 – Cisza nocna 

 

Dzień 4  

12.07.2018 

8.00 – Pobudka  

8.45 – Śniadanie  

9.30 – Zbieranie obozowiska 

10.00 – Wymarsz do III bazy noclegowej – Dom Wypoczynkowy PTTK Wetlina, odległość: 

12km 

17.00 – Dojście do bazy noclegowej, zapoznanie się z ośrodkiem 

17.15 – Rozbijanie obozowiska 

18:15 – Obiadokolacja 

19.15 – Blok programowy E – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

22.00 – Cisza nocna 

 

Dzień 5  

13.07.2018 

8.00 – Pobudka  

8.45 – Śniadanie  

9.30 – Blok programowy F – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

11.00 – Wymarsz na Jawornik 1021m n.p.m., przez Wodospad Ostrowskich i powrót 

szlakiem zielonym, odległość: 8km 

16.00 – Powrót do III bazy noclegowej – Dom Wypoczynkowy PTTK Wetlina 

16.30 – Blok programowy G – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

18:00 – Obiadokolacja 

19.00 – Blok programowy H – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

22.00 – Cisza nocna 

 

Dzień 6 

14.07.2018 

8.00 – Pobudka  

8.45 – Śniadanie  

9.30 – Zbieranie obozowiska 

10.00 – Wymarsz do IV bazy noclegowej – PTTK Kremenaros, przejazd komunikacją 

publiczną z Wetliny do Brzegów Górnych, przejście szlakiem turystycznym odległość: 8km 

14.30 – Dojście do bazy noclegowej, zapoznanie się z ośrodkiem 

14.45 – Rozbijanie obozowiska 

15:45 – Blok programowy I – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

18.00 – Obiadokolacja 

19.00 – Blok programowy J – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

22.00 – Cisza nocna 

 

Dzień 7 



 

 

15.07.2018 

8.00 – Pobudka  

8.45 – Śniadanie  

9.30 – Wymarsz na Tarnicę 1346m n.p.m. i powrót, odległość: 16,3km 

18.30 – Powrót do IV bazy noclegowej – PTTK Kremenaros 

19.00 – Obiadokolacja 

20.00 – Blok programowy K – zajęcia programowe zorganizowane przez organizatorów 

22.00 – Cisza nocna 

 

Dzień 8 

16.07.2018 

8.00 – Pobudka  

9.00 – Śniadanie  

10.00 – Przygotowania do podróży: przygotowanie wyprawek podróżnych 

11.00 – Zwijanie obozowiska 

11.30 – Wyjście na przystanek PKS Ustrzyki Górne 

13.00 – Wyjazd komunikacją publiczną (PKS i PKP) do miejscowości Kolno, pow. kolneński, 

gm. Kolno 

18.00 – Obiadokolacja w trakcie podróży z wcześniej przygotowanej wyprawki podróżnej 

 

Dzień 9 

17.07.2018 

8.00 – Śniadanie w trakcie podróży z wcześniej przygotowanej wyprawki podróżnej 

11.00 – Przyjazd do Kolna, pow. kolneński, gm. Kolno, rodzice odbierają uczestników z 

przystanku PKS w Kolnie. 

 
 

3. Uczestnictwo 
3.1. Uczestników oraz organizatorów obowiązują zasady Prawa Harcerskiego, 

regulaminu szkoły, regulaminu stołówki, zasady poruszania się po drogach oraz 
regulamin biwaku mikołajkowego. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz palenia 
tytoniu i picia napojów alkoholowych. 

3.2. Podczas noclegów uczestnicy zostaną podzieleni ze względu na płeć. Noclegi 
koedukacyjne są zabronione.  

3.3. W przypadku naruszenia tych zasad organizatorzy mają prawo usunąć daną osobę 
bądź patrol z obozu, co wiąże się z usunięciem z uczestnictwa obozie i wezwaniem 
rodziców/opiekunów do odbioru danej osoby z placówki wypoczynku. 

3.4. Uczestnikiem może być każdy harcerz starszy/harcerka starsza, 
wędrownik/wędrowniczka oraz instruktor/instruktorka. 

 
 

4. Zgłoszenia 
4.1. Aby wziąć udział w obozie wędrownym, należy zapoznać się z regulaminem obozu 

oraz wypełnić formularz wstępnego zgłoszenia znajdujący się pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe74aP7idNp2Sx28OPDWbmstkXdIPM
HBeR0wfCkc8NbUjSgAw/viewform?usp=sf_link  

4.2. Liczba miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje termin zgłoszenia 
oraz termin wpłaty.  



 

 

4.3. Termin wstępnych zgłoszeń mija 28 maja 2018r. 
4.4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbioru karty kwalifikacyjnej uczestnika z 

siedziby hufca, poprawnego wypełnienia i zwrócenia jej w terminie wyznaczonym 
przez organizatora. 
 

5. Odpłatność 
5.1. Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 575 zł od każdego uczestnika  
5.2. Płatność jest rozłożona na raty:                                                                                                      

I – 300 zł płatna do 04.06.2018r.                                                                                                         
II – 275 zł płatna do 25.06.2018r. 

5.3. Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać w II rata na konto bankowe: 
Bank BGŻ S.a. Oddział w Kolnie 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Białostocka 
Komenda Hufca Kolno 

Numer konta: 41  2030  0045  1110  0000  0269  8780 

 
5.4. Organizatorzy nie zwracają dodatkowej składki zadaniowej dla osoby przypadku 

złamania któregoś z punktów regulaminu.  
5.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu części bądź całości wpłaty 

organizator zwraca dodatkową składkę zadaniową pomniejszoną o część 
poniesionych już przez niego niezbędnych wydatków do organizacji takich jak: zakup 
biletów podróży, przelanie zaliczek za wyżywienie itp.  
 

6. Świadczenia 
6.1. Organizatorzy zapewniają: 

● Zakwaterowanie w warunkach polowych w namiotach  
● Wyżywienie na czas trwania 
● Program 
● Namioty 
● Miejsce na rozbicie obozowiska 
● Bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
● Bilety na przejazdy komunikacją miejską (PKP,PKS) 

6.2. Osoby spoza Hufca ZHP Kolno muszą zapewnić: 

 Ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. 
 

7. Wyposażenie uczestników 
7.1. Obowiązkowe wyposażenie harcerza wymagane na czas trwania obozu 

wędrownego 
● Apteczka  
● Umundurowanie harcerskie  
● Książeczki harcerskie i instruktorskie. 
● Śpiwory 
● Latarkę 
● Kompletny ekwipunek turystyczny 
● Kubek, sztućce itp. 
● Ubiór przystosowany do pory roku i warunków terenowych 
● Karimatę lub coś do spania 
● Dobry humor i ochotę do zabawy 

 



 

 

8. Zakazy i obowiązki 
8.1. Obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
8.2. Obowiązuje nakaz przestrzegania regulaminu ruchu drogowego, obozu i ppoż. 
8.3. Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry, opiekunów oraz gości obozu 
8.4. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu 
8.5. Obowiązuje zakaz opuszczania obozu bez wiedzy kierownika obozu oraz opiekuna 

 

9. Kontakt 
9.1. W razie pytań prosimy o kontakt:  
Phm. Karol Bikowski, nr tel. 662-295-660 (karol.bikowski@zhp.net.pl) 
Pwd. Bartosz Krupa, nr tel. 535-835-239 (pietaszek145@wp.pl) 
 

10. Postanowienia końcowe 
10.1. Powyższe zasady stanowią podstawę przeprowadzenia i klasyfikacji osób na obóz 

wędrowny Hufca ZHP Kolno. 
10.2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, opiekunów, obserwatorów i 

organizatorów obozu wędrownego Hufca ZHP Kolno 
10.3. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za 

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań.  
10.4. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do kierownika obozu. 

 

 

Organizator 
 

 

 

 

 

 


