Regulamin Harcerskiego Biwaku „Niezłomni” z okazji DMB
Założenia organizacyjne biwaku:
1. Organizatorzy - 33 SDH „Avanti” oraz 91 SDH „Tanijas”
im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” Hufca ZHP
Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka.
2. Termin - w dniach 19-21.02.2016 r.
3. Miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim,
ul. Kupientyńska 15
4. Cele:
 promocja "harcerskiego stylu życia"
 przybliżenie historii Żołnierzy Niezłomnych
 uczczenia pamięci twórców skautingu
 integracja drużyn harcerskich
Założenia regulaminowe biwaku:
1. Uczestnicy - wszystkie drużyny hufca Sokołów Podlaski oraz
gościnnie drużyny z innych hufców - obowiązkowo z pełnoletnim
opiekunem. Opiekun patrolu nie ponosi kosztów biwaku.
2. Zgłoszenia - do dn. 15.02.2016 r. na adres e-mail:
szopen_16@o2.pl lub mloody_1991@o2.pl (wg załączonego wzoru).
3. Wszelkie pytania i uwagi - pod nr 509897447 lub 501541290
4. Wpisowe - 30 zł. płatne do dn. 17.02.2016 r. w komendzie hufca
ZHP Sokołów Podl. lub do pwd. Kamila Mikołajewskiego.
5. Ekwipunek – regulaminowy mundur harcerski, obuwie na zmianę
– do chodzenia po szkole, śpiwór, ew. jasiek, ciepłe ubranie na grę
terenową, menażka, niezbędnik i kubek, koszulka hufca lub
drużyny, ew. instrumenty muzyczne, śpiewniki.
6. Wyżywienie – zapewnione pełne wyżywienie podczas biwaku tj.
kolacja w piątek, śniadanie, obiad, kolacja w sobotę i śniadanie w
niedzielę.
7. Zakwaterowanie – w szkole, noclegi - na materacach.
8. Uprawnienia uczestników - każdy uczestnik otrzymuje prawo do:
 Posiadania własnego poczucia humoru
 Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach
 Zaskarbiania sobie łask obsługi
 Troskliwej opieki ze strony obsługi w zamian za zaskarbione
łaski
 Pamiątkowego znaczka

9. Odpowiedzialność - za szkody wyrządzone w czasie biwaku
odpowiedzialność ponoszą patrole.
W przypadku nieprzestrzegania: Prawa Harcerskiego i
obowiązujących przepisów nastąpi dyskwalifikacja uczestnika lub
patrolu, równorzędna z wykluczeniem z biwaku i utratą praw do
wszelkich świadczeń.
10. Ubezpieczenie – na koszt patrolu (do wglądu organizatora).
PROGRAM BIWAKU
Piątek 19.02.2016 r.
17;00-18;00
18:00-18;30
18:45 -19:30
19:45 -23:00
23:10 -23:30
23:30

Zakwaterowanie
Apel Inauguracyjny
Kolacja
Gra nocna
Toaleta wieczorna
Cisza nocna
Sobota 20.02.2016 r.

7:30
7:30 - 8:00
8:00- 8:30
8:45- 18;00
18:00- 18:45
19:00-20:00
20:15- 23:00
23:00 -23:30
23:30

Pobudka
Toaleta poranna
Śniadanie
Gra Miejska ( obiad i przerwa poobiednia w trakcie gry)
Kolacja
Kominek na DMB
Gry, zabawy lub seans filmowy - do wyboru do koloru
Toaleta wieczorna
Cisza nocna
Niedziela 21.02.2016 r.

8;00
8:00- 8;30
8:30-9:15
9:30-10:45
11:00-12:00
12:10-12:30
12:45

Pobudka
Toaleta poranna
Śniadanie
Wielkie sprzątanie
Msza Święta
Apel pożegnalny
Zakończenie biwaku 

Karta zgłoszenia udziału w Biwaku „Niezłomni” DMB
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(nazwa patrolu zgłaszającego się na biwak, nazwa drużyny z której patrol się
wywodzi)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................................
(nazwisko i imię, wiek, stopień, adres, telefon i pesel instruktora -opiekuna
patrolu)
Lista uczestników
L.p Imię i nazwisko

Pesel

Stopień harcerski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

……………………….......................................
czytelny podpis instruktora - opiekuna patrolu

