
 

 

 

REGULAMIN BIWAKU Z OKAZJI  
DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ  

ZAWIERCIE 2020  

 
 

1. CELE BIWAKU: 

Integracja i wspólne świętowanie Dnia Myśli Braterskiej w społeczności Hufca 
Ziemi Zawierciańskiej 

 
2. ORGANIZATORZY: 

Organizatorami są 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Kosmonautów” oraz 
21 Zawierciańska Drużyna Harcerska im. Urszuli Leszczyńskiej.  

 
3. TERMIN I MIEJSCE: 

Biwak odbędzie się w dniach 21-22.02.2020 w Szkole Podstawowej numer 11  
w Zawierciu. Dokładana godzina oraz harmonogram wydarzenia zostanie 
dostarczona opiekunom mailem minimum tydzień przed planowanym 
wydarzeniem.  

  

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

Zgłoszenia na wydarzenie należy dokonać przesyłając listę imienną uczestników 
na adres email: hufiec@zawiercie.zhp.pl do dnia 14.02.2020. 

Zgłaszające się patrole muszą wpłacić wpisowe w kwocie 5 zł od osoby 
(opiekunowie również). Wpłaty (za cały patrol) należy dokonać na konto 
bankowe Hufca Ziemi Zawierciańskiej do końca trwania zgłoszeń: 

64 1050 1591 1000 0008 0065 1994 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Śląska 

HUFIEC ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ 

42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1 

Z dopiskiem (tytułem przelewu): 

„DMB 2020, (nazwa patrolu)” 

 
W zgłoszeniu konieczne jest podanie takich informacji: 

• Przez uczestnika: imienia, nazwiska, numeru ewidencji ZHP lub nr PESEL. 



• Przez opiekuna: imienia, nazwiska, nr PESEL, numeru ewidencji  ZHP oraz 
numeru telefonu komórkowego dostępnego podczas trwania wydarzenia. 

Wszystkie wyżej wymienione dane osobowe będą przetrzymywane przez 
organizatorów od dnia rejestracji patrolu do 14 dni od zakończenia wydarzenia. 
Po tym czasie wszystkie dane osobowe przechowywane w bazach danych 
zostaną skasowane. 

  

5. UCZESTNICY: 

W wydarzeniu mogą uczestniczyć gromady zuchowe, drużyny harcerskie, 
patrole wędrownicze i instruktorzy Hufca Ziemi Zawierciańskiej. Należy 
pamiętać, że na 15 osób przypada jeden opiekun pełnoletni. 

 

6. WYPOSARZENIE UCZESTNIKA: 

• Pisemna zgoda rodzica 
• Buty zmienne 
• Mundur 
• Śpiwór i karimata 
• Ciepłe ubranie 
• Przybory toaletowe 
• Jedzenie na kolację i śniadanie 
• Latarka 
• Odblask 

 
 7. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 
 
W ramach wpisowego organizatorzy wydarzenia zapewniają: 

• ubezpieczenie NNW na czas trwania wydarzenia 
• herbatę i słodką przekąskę w miejscu wydarzenia 
• okolicznościową przypinkę 
• nagrody rzeczowe dla zwycięzców gry terenowej 

 
8. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA WYDARZENIA: 

1. Każdy uczestnik (opiekun również) zobowiązany jest do zapoznania się 
oraz przestrzegania Prawa Harcerskiego podczas trwania całego 
wydarzenia. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób świadomy 
i bezpieczny, nie zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz 
innym uczestnikom  wydarzenia.  

3. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przez 
uczestnika przedmioty podczas trwania całego wydarzenia. 

4. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne 
przestrzeganie zasad przepisów przeciwpożarowych. 



5. Dojazd na miejsce wydarzenia oraz powrót do domu uczestnik organizuje 
we własnym zakresie. 

6. Podczas trwania imprezy zabrania się: 

• Spożywania alkoholu. 
• Palenia papierosów, e-papierosów oraz wyrobów tytoniowych. 
• Dewastowania zieleni oraz własności prywatnej spotkanej podczas 

trwania imprezy. 
• Śmiecenia. 
• Używania otwartego ognia. 

    9. W przypadku konieczności wezwania służb mundurowych, lub pokrycia 
kosztów zniszczonego przez członków patrolu mienia,  odpowiedzialność 
finansową oraz cywilno-karną ponoszą uczestnicy wraz z opiekunem. 

   10. Na starcie opiekun patrolu podpisuje wraz z patrolem poniższe 
dokumenty: 

• Oświadczenie zapoznania się z regulaminem. 
• Oświadczenie o możliwości wykorzystania wizerunku uczestników w celu 

promocyjnym. 
• Oświadczenie o wzięciu opieki za powierzone mu osoby pełnoletnie oraz 

niepełnoletnie (tylko opiekun). 

  
9. OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego 
ostateczną interpretację. O wszelkich zmianach w regulaminie uczestnicy będą 
informowani przez podany przy rejestracji adresu e-mail.  

  


