Komendant Hufca ZHP „Mazowsze” Płock
oraz
2 Gromada Zuchowa ,,Leśne skrzaty” i 62 Drużyna Harcerska ,,Płomienie”
zapraszają na
ZUCHOWE MIKOŁAJKI
w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.
Regulamin
Cele biwaku:
• Poznanie zwyczajów i tradycji związanej z obchodami Mikołajek.
• Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec innych.
• Wdrażanie do czerpania przykładu od ludzi będących pozytywnymi autorytetami.
• Stwarzanie sytuacji sprzyjających przeżywaniu radości- udział w zabawach.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania i okazywania uczuć.
• Integracja środowiska zuchowego.
2. Organizatorzy imprezy:
• ZHP Hufiec „MAZOWSZE” Płock
• 2 Gromada Zuchowa ,,Leśne skrzaty”
• 62 Drużyna Harcerska ,,Płomienie”
3.Termin i miejsce turnieju:
• 4-5 grudnia 2015r( piątek-sobota)
Zakwaterowanie gromad( piątek) 16.00-17.00.
Zakończenie biwaku (sobota) około 12.30.
4. Uczestnictwo i zgłoszenia:
• Uczestnikami zuchowego biwaku są gromady zuchowe.
• Każda z gromad powinna oznaczać się wyraźnym elementem zuchowym( dodatkowo mile
widziane ,,Mikołajowe” nakrycia głowy)
• Udział gromad w biwaku należy zgłosić do dnia 01.12.2015r. na adres Hufiec ZHP
”Mazowsze” Płock 09-402 Płock ul. Krótka 3a, lub telefonicznie pod numer 722 151 726
dh. Małgorzata Jankowska, 24 2603216 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie-sekretariat;
• Wpisowe na biwak wynosi 10,00 zł od uczestnika (opiekun nie płaci wpisowego)
• Wpisowe należy wpłacić na konto: 08 1240 3174 1111 0000 2890 4704
lub do Komendy Hufca ZHP ”Mazowsze” Płock
5. Zakwaterowanie i wyżywienie:
• Organizator zapewnia nocleg w budynku szkoły /konieczne jest posiadanie koca lub śpiwora,
karimaty, kubka do herbaty, obuwia na zmianę.
• Organizator zapewnia gorącą herbatę do posiłków, ciepły posiłek- sobota oraz słodki
poczęstunek.
6.Uprawnienia uczestników:
Uczestniczące gromady otrzymają dyplom uczestnictwa, pamiątkowy znaczek oraz nagrody dla
zwycięzców konkursów.

7. Postanowienia końcowe:
• Za zdrowie i życie uczestników na biwaku odpowiada opiekun gromady.
• Wszyscy uczestnicy biwaku mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów
bezpieczeństwa BHP i przeciwpożarowych . Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas biwaku
ponoszą gromady zuchowe. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do
organizatorów.
Informacje i zgłoszenia udziela Hufiec ,,Mazowsze”- Płock
ul. Krótka 3a tel. (24)-262 -92-13,fax (24)264- 03 -15
e.mail.mazowsze@mazowiecka.zhp.pl
Komendant biwaku: pwd. Małgorzata Jankowska

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE ZUCHY

☺

