
 

 

Regulamin XXIX Pikniku Majowego Drużyn Hufca ZHP Kolno 

 2019   

 

1. Sprawy organizacyjne 

1.1. Organizator: Hufiec ZHP w Kolnie, 2 KI „Orion” 

1.2. Cele pikniku:  

• integracja środowisk harcerskich,  

• doskonalenie technik harcerskich, 

• wspólna zabawa, 

• nauka uczestników samodzielności, współpracy, systematyczności, kreatywności, 

1.3. Termin: 01.05.2019 – 04.05.2019 

1.4. Miejsce: Strzałowo 

 

2. Program pikniku 

01.05.2019  godzina 10:00 – rozpoczęcie Pikniku 

04.05.2019 godzina 17:00 – zakończenie Pikniku 

 

3. Ramowy plan dnia: 

7: 00 – Pobudka 

7: 00 – 7: 15 – Zaprawa poranna 

7: 15 – 7: 50 – Toaleta poranna 

8: 00 – 8:50 – Śniadanie  

9: 00 – 9:45 Apel poranny 

9:45 – 10:00 – Przygotowanie do zajęć 

10: 00 – 13:35 – Blok Programowy   

14: 00 – 15: 00 – Obiad 

15: 00 – 15: 30 – Sjesta poobiednia 

15: 30 – 17:30  – Blok Programowy 

17: 45 – 18:30 – Apel wieczorny 

18: 45 – 19:45 – Kolacja 

19:45 – 21:30 - Blok programowy  

21:30 – Toaleta wieczorna  

22:00 – Cisza nocna 

 

4. Uczestnictwo 

4.1. Uczestników oraz organizatorów obowiązują zasady Prawa Harcerskiego, przepisy 

ppoż, Regulaminu służby i warty, Zasady poruszania się po drogach oraz Regulaminu 

Pikniku Majowego Drużyn. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz palenia 

tytoniu i picia napojów alkoholowych. 

4.2. Podczas noclegów uczestnicy zostaną podzieleni ze względu na płeć. Noclegi 

koedukacyjne są zabronione.  

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

bądź patrol z XXIX Pikniku Majowym Drużyn Hufca ZHP Kolno. 



 

 

5. Zgłoszenia 

5.1. Aby wziąć udział w XXIX Pikniku Majowym Drużyn Hufca ZHP Kolno, należy 

zapoznać się z regulaminem Pikniku oraz wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy 

patrolu: 

https://goo.gl/forms/smRD4HkUyZdomPPz2  

5.2. Liczba miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje termin zgłoszenia 

drużyny/patrolu, oraz termin wpłaty.  

5.3. Przy zgłoszeniu patrolu, w którym będzie min. 7 osób opiekun pokrywa tylko 50% 

kwoty. Natomiast gdy patrol zgłoszony będzie mniejszy opiekun płaci całą kwotę. 

5.4. Termin zgłoszeń mija 15 kwietnia 2019 

5.5. Każda karta zgłoszeniowa patrolu będzie przyjmowana przez organizatorów tylko i 

wyłącznie z podpisem komendanta należytego hufca. Podpisaną kartę należy wziąć 

ze sobą na biwak. 

5.6. Każdy rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika bądź pełnoletni uczestnik 

zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika.  

5.7. Opiekun w dniu Pikniku musi posiadać wypełnione wszystkie karty kwalifikacyjne 

uczestników. 

 

6. Odpłatność 

6.1. Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 60 zł od każdego uczestnika.  

6.2. Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać do 18 kwietnia 2019 na konto 

bankowe: 

Bank BGŻ BNP Paribas 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Białostocka 

Komenda Hufca Kolno 

Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780  

z dopiskiem jaki patrol za ile osób 

6.3. Organizatorzy nie zwracają dodatkowej składki zadaniowej dla osób lub 

patrolu/drużyny w przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu lub nie 

dotarcia na biwak uczestnika/ów 

 

7. Świadczenia 

7.1. Organizatorzy zapewniają: 

• Zakwaterowanie w warunkach polowych (w namiotach, kanadyjki, materace, 

koce). 

• Wyżywienie (przygotowywane przez uczestników z prowiantu wydanego przez 

organizatorów). 

• Ciekawy program. 

https://goo.gl/forms/smRD4HkUyZdomPPz2


 

 

8. Transport 

8.1. W kwestii patroli leży zorganizowanie dojazdu na miejsce Biwaku. 

8.2. Dojazd PKS – dane pobrane z portalu podróżnik.pl w dniu 6 marca 2019 r, i mają 

charakter jedynie informacyjny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

zmiany zawartych informacji. 

01.05.2019 Kolno godzina wyjazdu 8:15 – Piecki godzina przyjazdu 9:27. Następnie 

8 km marszu. 

04.05.2019 Najpierw  8 km marszu. Piecki godzina wyjazdu 20:53 – Kolno godzina 

przyjazdu 22:05 

8.3. Za dodatkową opłatą organizatorzy są w stanie zorganizować transport w przypadku 

wyrażenia chęci przez określoną liczbę uczestników. 

 

9. Wyposażenie uczestników 

9.1. Obowiązkowe wyposażenie patrolu/ drużyny wymagane na czas trwania Pikniku (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, menażke itp. 

• Ubiór przystosowany do pory roku (płaszcze przeciwdeszczowe). 

• Dobry humor i ochotę do zabawy.  

 

10. Dodatkowe informacje 

• Telefony uczestników w trakcie trwania Pikniku będą w depozycie u kadry 

biwaku, wydawane będą na czas ciszy poobiedniej.  

• Podczas trwania Pikniku uczestnicy nie będą mieli dostępu do prądu – warto 

pomyśleć o powerbankach itp. 

• Organizatorzy przewidzieli spotkanie i zdania przedbiwakowe o których patrole 

zostaną poinformowane mailowo. 

 

11. Zakazy i obowiązki 

11.1. Obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

11.2. Obowiązuje nakaz przestrzegania regulaminu Pikniku, ppoż.  

11.3. Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry, opiekunów oraz gości Pikniku 

11.4. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu 

11.5. Obowiązuje zakaz opuszczania Pikniku bez wiedzy komendanta biwaku oraz 

opiekuna 



 

 

12. Postanowienia końcowe 

12.1. Powyższe zasady stanowią podstawę przeprowadzenia i klasyfikacji patrolów na 

XXIX Piknik Majowy Drużyn Hufca ZHP Kolno. 

12.2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników opiekunów, obserwatorów i 

organizatorów XXIX Pikniku Majowego Drużyn Hufca ZHP Kolno.  

12.3. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań.  

12.4. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do Komendanta Pikniku.  


