Regulamin Biwaku „Wyloguj się do życia”
1. Sprawy organizacyjne:
Organizator Biwaku „Wyloguj się do życia”: Hufiec ZHP Kolno, 2KI „Orion”.
Miejsce: Baza Harcerska w Koźle
Termin: 04.-06.09.2020r.
2. Cel biwaku:
✓ Zachęcenie uczestników do aktywnego życia bez udziału urządzeń elektronicznych.
3. Warunki uczestnictwa:


Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warunki noclegowe, decyduje
kolejność zgłoszeń!



Aby wziąć udział w XXIX Pikniku Majowym Drużyn Hufca ZHP Kolno, należy
zapoznać się z regulaminem Pikniku oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy
patrolu.



Na zgłoszenia czekamy do 19.08.2020r.!!!



Opiekun jest zobowiązany przekazać poprawnie wypełnioną i własnoręcznie
podpisaną

Listę

uczestników

drogą

elektroniczną

na

e-mail:

martyna.fankulewska@zhp.net.pl a podpisany oryginał przekazać osobiście
najpóźniej w dniu zgłoszenia się na biwak przed zakwaterowaniem.


Drużyna/patrol wędrowniczy przybywa z pełnoletnim drużynowym/opiekunem.



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



Nie przewiduje się przyjmowania wcześniej niezgłoszonych drużyn/patroli,
pojedynczych harcerzy młodszych, starszych i instruktorów.



Każda karta zgłoszeniowa patrolu będzie przyjmowana przez organizatorów tylko
i wyłącznie z podpisem komendanta należytego hufca. Podpisaną kartę należy
wziąć ze sobą na biwak.



Każdy uczestnik jest zobowiązany do przekazania opiekunowi wypełnionej Karty
Uczestnika Biwaku.



Opiekunowie są zobowiązani do posiadania wypełnionych Kart Uczestników
Biwaku swoich podopiecznych.

4. Odpłatność:


Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 30 zł od każdego uczestnika.



Przy zgłoszeniu patrolu, w którym będzie min. 7 osób opiekun pokrywa tylko 50%
kwoty. Natomiast gdy patrol zgłoszony będzie mniejszy opiekun płaci całą kwotę.



Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać do 19 sierpnia 2020r. na konto
bankowe:
Bank BGŻ BNP Paribas
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka, Hufiec Kolno
Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780
z dopiskiem DSCZ nazwa patrolu, ile osób + ew. opiekun



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.

5. Świadczenia
Organizatorzy zapewniają:
• Zakwaterowanie w warunkach polowych (w namiotach, kanadyjki, materace, koce).
• Wyżywienie (przygotowywane przez uczestników z prowiantu wydanego przez
organizatorów – 2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje).
• Ciekawy program.
6. Wyposażenie:
Każdy uczestnik powinien posiadać:
 pełne regulaminowe umundurowanie ZHP i książeczkę służbową (harcerską),
legitymacje szkolną, (dowód osobisty),
 śpiwór, poduszkę typu „jasiek”
 menażkę, kubek, sztućce; (niezbędnik),
 latarkę, notatnik, długopis,
 ubiór stosowny do pory roku (np.; odzież przeciwdeszczową,)
 przybory do utrzymania czystości,
 wygodny strój sportowy,
 ogromną dawkę zapału oraz dobrego humoru ,
 mile widziane śpiewniki, gitary oraz inne instrumenty muzyczne,
 apteczka na patrol + każdy uczestnik apteczkę osobistą (jeśli ktoś przyjmuje stałe
leki, musi posiadać zgodę dla opiekuna na ich podawanie).
7. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania:
 Prawa Harcerskiego,
 Ładu i porządku w miejscu zakwaterowania,
 Przepisów ruchu drogowego, ppoż. i ochrony środowiska,
 Regulaminów obowiązujących na biwaku,
 Przestrzegania poleceń organizatorów.

8. Dodatkowe informacje
• Telefony uczestników w trakcie trwania Pikniku będą w depozycie u kadry biwaku,
wydawane będą na czas ciszy poobiedniej.
• Podczas trwania Pikniku uczestnicy będą mieli ograniczony dostępu do prądu –
warto pomyśleć o powerbankach itp.
9. Postanowienia końcowe:
 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z biwakiem, tj. uczestników,
organizatorów, obserwatorów, itp.
 Program biwaku stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.
 Drużyny/patrole przybywają na własny koszt.
 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania.
 Drużynowi/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych
oraz udział w programie biwaku i cały czas przebywają z drużyną! Opiekun w razie
konieczności będzie pociągnięty do odpowiedzialności, w sytuacji, gdy patrol
naruszy którąś z zasad obowiązujących na Biwaku.
 Dyskwalifikacji nie przewiduje się, niemniej jednak, w stosunku do osób
drastycznie naruszających regulamin szczególnie za spowodowanie sytuacji
zagrażającej zdrowiu lub życiu może nastąpić wykluczenie z biwaku w trybie
natychmiastowym, na własny koszt z jednoczesnym powiadomieniem szkoły,
rodziców i nadrzędnej jednostki harcerskiej.
 Przedmioty wartościowe uczestnicy mogą posiadać na własna odpowiedzialność.
Komenda Biwaku nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 Zabrania się używania urządzeń elektrycznych (opiekaczy, grzałek itp.) poza
wyznaczonymi przez organizatora.
 W sprawach spornych decyduje Komenda Zlotu.
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu i programu po
wcześniejszym poinformowaniu opiekunów.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendanta Biwaku.
10. Dane kontaktowe:
W razie pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z Kadrą Biwaku:
Komendant Biwaku:
pwd. Paulina Gałązka, numer telefonu: 514 263 754

11. PROGRAM

Harmonogram zajęć
DZIAŁANIE

CZAS

Piątek, 04.09.2020r.
16:00-18:40

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

18:45-19:30

Kolacja

19:40-20:00

Zajęcia z oboźnym

20:00-20:20

Apel rozpoczynający

20:30-21:20

Blok programowy A

21:20-22:00

Toaleta wieczorna

22:00

Cisza nocna
Sobota, 05.09.2020r.

7:30

Pobudka

7:30-7:45

Zaprawa poranna

7:45-8:20

Toaleta poranna

8:20-9:10

Śniadanie

9:20-9:40

Zajęcia z oboźnym

9:40-10:00

Apel poranny

10:00-10:30

Przygotowanie do zajęć

10:30 – 18:30
18:30

Blok programowy B - obiad na trasie
Powrót do obozowiska

19:00-19:45

Kolacja

20:00-21:30

Ognisko

21:30

Toaleta wieczora

22:00

Cisza nocna
Niedziela, 06.09.2020r.

7:30

Pobudka

7:30-7:45

Zaprawa poranna

7:45-8:20

Toaleta poranna

8:20-9:10

Śniadanie

9:10-9:40

Przygotowanie do zajęć

9:40-11:10

Blok programowy C

11:30- 13:00

Blok programowy D

13:30-14:30

Obiad

14:30-15:00

Rozkwaterowanie

15:00

Apel kończący

