
 
 

 

Regulamin biwaku 

Festiwalu ,,Złota Nutka" i rajdu ,,Poznaj siebie i okolice" 

- muzyczna podróż w czasie - 

 

I. Organizatorzy: 

pwd. Natalia Tomaszewska  
pwd. Kinga Glinkowska   
Marta Paluszak                             
Maria Andrzejewska 
 

II. Termin i miejsce 

24.11 - 26.11. 2017,   
24.11 godz. 18:30 -   Festiwal 
25.11 godz. 10:00 - 17:00 - Rajd 
 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie , 62-022 
Rogalin ul. Poznańska 8  

III. Zakwaterowanie 

Nocleg wszystkich uczestników na sali gimnastycznej w szkole lub w salach 

lekcyjnych.  

IV. Uczestnicy i zasady uczestnictwa 

W biwaku mogą wziąć udział drużyny, gromady działające w ramach Hufca ZHP 

Mosina oraz zaprzyjaźnione jednostki spoza Hufca. 

Podczas festiwalu bierze udział cała drużyna, gromada i wykonuje jedną 

piosenkę zgodnie z przydzielonym jej tematem. Wykonanie piosenki podczas 

festiwalu będzie losowe. Tytuły piosenek należy wysłać wraz z kartą zgłoszenia 

patrolu w celu uniknięcia powtarzania piosenki. Przydział:  

 Z  lata 70 - 80,  

 H lata 50 - 60,  

 HS lata 20  - 30,  

 W + Komenda lata 90 - 2000.  
 

Z każdym patrolem wędruje jeden pełnoletni opiekun, który nie wchodzi w 

skład patrolu.  



 
 

 

Drużyna, Gromada może wystawić więcej niż jeden patrol, może się podzielić 

na mniejsze patrole.  

Zadania i trasy będą podzielone na trzy poziomy: ZUCHOWY (Z) HARCERSKI (H) 

oraz STARSZOHARCERSKOWĘDROWNICZY (HSW). 

V. Cele: 
 
- Integracja środowisk zuchowych i  harcerskich Hufca. 
- Poznanie nowych miejsc 
- Promowanie aktywności fizycznej 
- Kształtowanie kultury muzycznej młodego pokolenia   
- Promowanie twórczości harcerzy. 
- Kształtowanie zdrowego współzawodnictwa pomiędzy uczestników 
 
VI. Plan ogólny biwaku 

24.10  
 
  18:00 przyjazd uczestników 
  18:30 - 21:00 festiwal 
  22:00 - 23:00 kolacja, czas wolny 
  23:00 cisza nocna 
 
25.10  
 
  7:30  pobudka i zaprawa poranna 
  8:00- 9:00 śniadanie 
  10:00 - 17:00 rajd (obiad na trasie) 
  17:00 - 18:30 czas dla drużyn (odpoczynek, kolacja) 
  19:00 - 21:00 prezentacja  filmów  
  23:00 cisza nocna 
 
26.10 
 
  7:00 pobudka 
  7:00 - 8:00 śniadanie 
  do 10:30  pakowanie + sprzątanie pomieszczeń 
  10:30 apel 
  11: 30 - 12:00 odbiór uczestników 
 
 

VII. Zadanie przedbiwakowe 

Zadaniem każdego patrolu/drużyny jest przygotowanie filmu trwającego  do 12 
min, który  przedstawia  dane lata:  
 

 Z  lata 70 - 80,  



 
 

 

 H lata 50 - 60,  

 HS lata 20  - 30,  

 W + Komenda lata 90 - 2000.  
 

Prosimy uwzględnić tło historyczne, sztukę, kulturę, modę itp. Sposób 
wykonania dowolny. Prosimy mieć film zgrany na pendriva.  
 
VIII. Nagrody 

Po zakończeniu biwaku, na apelu końcowym każdy uczestnik otrzymuje 

plakietkę.  Uczestnicy są nagradzani osobno za festiwal miejsce I-III, oraz za rajd 

miejsce I -III. Nagroda jest pieniężna.  

IX. Co należy zabrać 

- mundur harcerski, polar szczepu/bluza 
- dres 
- śpiwór, karimata, poduszka,  
- kosmetyczka, ręcznik 
- bielizna 
- pełne buty i buty na zmianę 
- mały plecak 
- kurtkę, czapkę, rękawiczki, szal, coś przeciwdeszczowego 
- latarkę 
- kartki, długopis 
- strój tematyczny 
- spodnie, bluzki na zmianę 
- prowiant, termos 
- kubek, sztućce, menażka 
 
X. Zgłoszenia  

Zgłoszenia proszę dokonać droga mailową: tala25@vp.pl wypełniając formularz 

zgłoszenia do 10.11.2017r. Po tym terminie nie ma możliwości dopisywania 

uczestników. 

XI. Opłaty 

Koszt biwaku to 30 zł/ os. Uczestniczący tylko w festiwalu płacą 5zł/os.  

Pieniądze są potwierdzeniem przybycia na biwak. Opiekun pełnoletni 

(drużynowy, patrolowy)  nie płaci. Drużynowi/ patrolowi są zobowiązani zebrać 

od swoich uczestników zgody od rodziców. Wpłaty należy dokonać na konto:  

ZHP MOSINA GBS MOSINA 
NR KONTA: 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001  
TYTUŁ:  Składka zadaniowa – Nazwa patrolu – Biwak Poznaj siebie i okolice  
 
 



 
 

 

Płatność następuje z góry za cały patrol do 10.11. W przypadku rezygnacji z 

udziału w zlocie nie istnieje możliwość zwrotu wpłaty – dopuszczamy 

możliwość zamiany zgłoszonej osoby w patrolu w ramach wpłaconej kwoty. 

XII. Organizatorzy zapewniają 

Wrzątek przez cały weekend, oraz jeden ciepły posiłek w sobotę. Dobrą zabawę, 

możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności harcerskich, integrację 

środowisk harcerskich, nagrody dla zwycięzców. Organizatorzy nie 

odpowiadają za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. 

XIII. Obowiązki uczestnika 

1. Przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.  

2. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w trakcie 

trwania biwaku.  

3. Z każdym patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun. Opiekun ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie swojego patrolu 

4. Regulaminowe umundurowanie. 

5. Ubezpieczenie każdego uczestnika we własnym zakresie (musi być w 

ewidencji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Formularz zgłoszenia 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

Nazwa drużyny/patrolu: 

Uczestnicy:  

Lp. Imię Nazwisko wiek 
    
    
    
    
    
    
    
 

Tytuł piosenki:  

 

 


