
Daj się ponieść... 

BIWAK RAD DRUŻYN „Latawiec” - 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Założenia organizacyjne: 

1. Termin Biwaku: 

a. Biwak odbędzie się w terminie 09-11.10.2020 r. bez względu na warunki pogodowe. 

b. Rozpoczęcie – 09.10.2020 r. -godz. 20:00. 

c. Zakończenie – 11.10.2020 r. -godz. 13:00. 

d. Istnieje możliwość przyjazdu 09.10.2020 r. od godziny 17:00  

 

2. Miejsce Biwaku:  

a. Nocleg zapewniony będzie w murowanych domkach w ośrodku Irena w Mielnie, 

domki 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką i czajnikiem  

http://www.mielno.irena.ta.pl/  

b. Zajęcia będą odbywały się na terenie ośrodka i w jego okolicach. 

3. Wszystkie informacje związane z organizacją i uczestnictwem w Biwaku będą publikowane na 

stronie internetowej www.zachpom.zhp.pl 

 

4. Organizatorem Biwaku jest Chorągiew Zachodniopomorska ZHP. 

Komenda Biwaku: 

• Komendantka – hm. Sylwia Kujawska 

• Sztab organizacyjno - programowy 

- hm. Grzegorz Handorf 

- phm. Agnieszka Kołodziejczyk – Królik 

- hm. Anna Miszczak 

- hm. Anna Orzłowska 

- hm. Edyta Sielicka 

- hm. Joanna Druciarek 

- Joanna Kotkowiak 

- Karolina Radzicka 

- phm. Katarzyna Łowicka 

- hm. Dorota Szamańska 

 



5. Cele biwaku: 

• Wypracowanie dobrych praktyk związanych z pracą Rad Drużyn we wszystkich pionach 

metodycznych; 

• Podnoszenie jakości pracy Rad Drużyn poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy ich 

członkami, integrację i naukę w działaniu. 

• Wymiana doświadczeń pomiędzy drużynowymi, przybocznymi i zastępowymi z różnych 

drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. 

 

6. Zadanie przedbiwakowe: 

• Informację o zadaniu Patrole otrzymają w terminie do 15.07.2020r.  

 

 

Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenia 

1. W Biwaku mogą wziąć udział patrole składające się z min 3 osób, tworzących kadrę tej samej 

drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej - w tym drużynowy oraz zastępowi i 

przyboczni. Wszyscy uczestnicy muszą być mianowani na swoją funkcję. 

2. W Biwaku mogą wziąć udział również patrole składające się z min 2 osób, tworzących kadrę tej 

samej gromady zuchowej w tym drużynowy oraz przyboczni. Wszyscy uczestnicy muszą być 

mianowani na swoją funkcję. 

3. Każdy patrol musi mieć pełnoletniego opiekuna. W przypadku, gdy drużynowy jest niepełnoletni, 

dodatkowy opiekun staje się uczestnikiem patrolu. 

4. Zgłoszenia patroli odbywają się poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWlp2_OxrPRL

k_Ul9T0truFUM0JRSzFRTlRZTEtVMlIyOEhLM1E3UlI2Ui4u. 

Formularz będzie aktywny w dniach 04-30.06.2020 r. 

5. Po zakończeniu zgłoszeń (do 15.07.2020r.) patrole przyjęte na biwak otrzymają od 

Organizatorów, na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu, potwierdzenie przyjęcia oraz inne 

szczegółowe informacje – w tym treść zadania przedbiwakowego. 

 

Koszt uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biwaku jest wpłata składki zadaniowej za każdego członka 

patrolu (w tym za opiekuna patrolu) w wysokości 50 zł. 



2. Składkę zadaniową należy opłacić jednym przelewem za cały patrol w terminie do 31.07.2020 

r. po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji patrolu na biwak Numer konta i tytuł przelewu 

zostaną przekazane drogą mailową zakwalifikowanym patrolom po zakończeniu zgłoszeń na 

Biwak. 

3. Biwak Rad Drużyn jest dofinansowany ze środków projektu “Zachodniopomorskie Podwórka” 

oraz ze środków własnych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP 

 

Inne ustalenia: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biwaku. 

3. W przypadku odwołania biwaku przez Organizatora uczestnicy otrzymają całkowity zwrot składki 

zadaniowej. 

4. W przypadku rezygnacji z biwaku wpłacone środki nie zostaną zwrócone (w uzasadnionych 

przypadkach decyzję o ewentualnym zwrocie całości lub części wpłaconej składki zadaniowej 

podejmuje Komenda Rajdu). 

5. Członkowie patrolu muszą mieć opłacone składki członkowskie ZHP. 

6. Niestandardowe godziny przyjazdu na biwak lub wyjazdu z biwaku muszą zostać wcześniej 

zgłoszone do Organizatorów. 

 

Organizator zapewnia: 

1. Program i materiały niezbędne do zajęć.  

2. 2 noclegi w ośrodku Irena w Mielnie – pokoje 2-3 osobowe z łazienką (w pokoju lodówka, czajnik, 

pościel) 

3. Obiad w sobotę- do wyboru przy zgłoszeniu - bezmięsny / mięsny 

4. Słodki poczęstunek 

5. Kawa i herbata bez ograniczeń 

6. Pamiątkową plakietkę 

 

Obowiązkowe wyposażenie uczestników: 

1. Ekwipunek patrolu 

a. latarka 

b. kompas, 

c. sprawny, naładowany telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń oraz 

połączenia z internetem 

d. apteczka 



Ekwipunek indywidualny uczestnika 

1. Kompletne, regulaminowe umundurowanie ZHP. 

2. Odzież dostosowana do pogody w tym ubranie mogące ulec zabrudzeniu 

3. Bielizna osobista i przybory toaletowe, ręcznik 

4. Produkty spożywcze na 2 śniadania i kolację - uczestnicy przygotowują te posiłki we własnym 

zakresie w pokojach (wskazane jest przygotowanie posiłków patrolami) 

5. Śpiewnik (opcjonalnie gitara 😊lub/ i inne instrumenty)  

 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania: 

1. Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

2. Regulaminu Biwaku. 

3. Zasad Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa ppoż. 

4. Zasad Bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19 (aktualnych na czas Biwaku). 

5. Polityki Bezpieczeństwa ZHP. 

6. Zasad kultury osobistej i poszanowania innych. 

7. Za rażące naruszenie p. 1-6 Komenda Biwaku ma prawo zdyskwalifikować cały Patrol lub 

uczestnika z udziału w Biwaku, bez zwrotu poniesionych kosztów. 

8. Za szkody wyrządzone podczas Biwaku odpowiedzialność ponoszą uczestnicy. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe należące do 

uczestników. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu jednocześnie 

informując o tym zakwalifikowane Patrole. 

2. Sprawy sporne, których nie normują postanowienia niniejszego regulaminu rozstrzyga Komenda 

Biwaku. 

 


