Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” Płock
oraz
2 Gromada Zuchowa ,,Leśne skrzaty” i 62 Drużyna Harcerska ,,Płomienie”
zapraszają na
BIWAK EDUKACYJNO - MIKOŁAJKOWY
w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.
Regulamin
Cele biwaku:
• Obchody 25-lecia powstania Hufca „Mazowsze” Płock
• Realizacja programu pt. BLIŻEJ MAZOWSZA”
• Integracja Gromad Zuchowych i środowiska ZHP Hufca „Mazowsze” Płock i realizacja
założeń programowych Hufca ZHP Mazowsze Płock.
• 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:
• Hufiec ZHP „MAZOWSZE” Płock
• 2 Gromada Zuchowa ,,Leśne skrzaty”
• 62 Drużyna Harcerska ,,Płomienie”
3.Termin i miejsce turnieju:
• 2-3 grudnia 2016r( piątek-sobota)
Zakwaterowanie gromad( piątek) 17.00-18.00
Zakończenie biwaku (sobota) około 13.00
.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 30 listopada 2016r. na adres Hufiec
ZHP ”Mazowsze” Płock 09-402 Płock ul. Krótka 3a, lub telefonicznie pod numer
722 151 726
dh. Małgorzata Jankowska( 722151726), 24 2603216 Zespół Szkół w Łęgu Probostwiesekretariat;
• 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. Pozostałe posiłki zastępy przygotowują we własnym zakresie.

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 ZHP ,,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



Zadanie- wykonanie plakatu dotyczącego swojej miejscowości i okolic.
Program:
Piątek
17.00 – 18.00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
18.00 –18.45 Kolacja
18.45 – 19.30 Gry i zabawy, nauka piosenek.
19.45-20.30 Świeczkowisko.
20.30-21.30 Prezentacja plakatów. Turniej wiedzy o Mazowszu i Tradycjach
Mikołajowych.
21.30-22 Toaleta wieczorna.
22.00 Cisza nocna
Sobota
7:00 – Pobudka i toaleta poranna
8:00 – 9:00 Śniadanie
9:10 – Wymarsz na grę terenową po Łęgu
10.30-11.00 Ciepły posiłek
11.00-12.30 Zajęcia warsztatowe
12.30- 13.00 Apel podsumowujący i wyjazd do domów.

Karta Zgłoszenia
ZŁAZ ZUCHÓW
BIWAK EDUKACYJNO - MIKOŁAJKOWY
2-3 grudnia 2016 Łęg Probostwo
1. Pełna nazwa Gromady……………………………………………………….
3. Imię i Nazwisko opiekuna (stopień )...............................................................
4. Adres do korespondencji .................................................................................
5. Uczestnicy: zuchy*, harcerze*, harcerze starsi*, wędrowcy *,
( odpowiednio podkreśl )
6. Liczba uczestników.................. w tym dziewcząt ............ chłopców.................
Deklaracja
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami,
i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece,
dzieci oświadczam co następuje. Z należytą uwagą i zrozumieniem
zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci i młodzieży w czasie wyjazdów,
Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania otwartych
w tych przepisach, wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie
obowiązków podczas wyjazdu
Nazwisko i imię

(funkcja )

Potwierdzenie Hufca

.....................................................................

...........................................................

