
LEGENDOBRANIE   
 

biwak Hufca ZHP Wieliczka 
13 - 14 maja 2016 r. 

 

Regulamin: 
 
1. Organizatorem biwaku jest Hufiec ZHP Wieliczka. 
2. Komendę biwaku stanowią: 
-  phm. Anna Hałatek - komendant 
- Małgorzata Katra 
- Natalia Jarosik 
- Jakub Żak - oboźny 
3. Tematyką biwaku są polskie legendy. 
4. Biwak obędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce w dniach 13- 14 maja 2016 r. 
(piątek/ sobota). 
5. Początek biwaku planowany jest na godzinę 18:00 w piątek, zakończenie ok 13:30 w sobotę 
(przed obiadem).  
6. W biwaku mogą brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 
7. Dla wszystkich uczestników biwaku przewidziane są zajęcia i konkurencje grupowe 
(niekoniecznie międzydrużynowe). 
8. Uczestnicy powinni mieć ze sobą: 
– mundur, 
– śpiwór, 
– karimatę, 
– naczynia, 
– prowiant na kolację i śniadanie, 
– przybory do pisania, 
– obuwie na zmianę, 
–  strój sportowy. 
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego. 
10. Zgłaszać na biwak należy się drużynami.  
11.Wpisowe dla każdego uczestnika- 5zl (wpłacane gotówką przy rejestracji). 
12. Uczestnicy przygotowują piątkowa kolacje i sobotnie śniadanie we własnym zakresie. 
13. Organizatorzy zapewniają ciepła wodę, coś słodkiego w sobotę oraz  przypinkę. 
14. Cisza nocna na biwaku obowiązuje od godziny 23:00 do godz. 7:00. 
15. Nikt samodzielnie, bez zezwolenia komendanta/ oboźnego, nie może opuścić miejsca 
imprezy. 
16. Uczestnicy zobowiązani są dbać o czystość i porządek na terenie imprezy. 
17. Każda gromada/ drużyna bezwzględnie zobowiązana jest do uprzątnięcia miejsca,  
w którym była zakwaterowana. 
18. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia komendanta/ oboźnego oraz swoich 
przełożonych. 
19. Drużynowi/ opiekunowie  są zobowiązani do zabrania ze sobą apteczki. 



20. Nad bezpieczeństwem uczestników „LegendoBrania” czuwają ich drużynowi/ opiekunowie. 
21. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać kompletny mundur oraz ubrania na 
zmianę, oczywiste dostosowane do pogody. 
22. Nie wolno spać poza miejscem do tego wyznaczonym. 
23. Każdy uczestnik ma własną karimatę i śpiwór. 
24. Nie wolno używać sprzętu znajdującego się na terenie szkoły – szczególnie sprzętu 
nagłaśniającego, rzutników multimedialnych, zestawów tablic interaktywnych, zestawów 
komputerowych. 
25. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą DOBREGO HUMORU. 
26. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do dnia 9 maja 2015 r. (poniedziałek). Bardzo 
prosimy, aby w zgłoszeniu zawarto środowisko i planowaną liczbę osób. 
27. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora imprezy na adres 
nataliamariajarosik@interia.pl  
28. Wszelkie kwestie nieobjęte regulaminem rozwiązuje organizator. 
 
 
 


