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I. Postanowienia ogólne 

1. Biwak „Przeharce 2019” jest organizowany przez Namiestnictwo Harcerskie Hufca 
ZHP Kielce - Miasto.  

2. Biwak odbywa się w terminie 09-11 listopada 2019 roku, rozpoczyna się o godzinie 
15:00 w sobotę w miejscu zakwaterowania, a kończy wraz z końcem obchodów 
Święta Odzyskania Niepodległości w Kielcach około godz. 14:30 w miejscu 
zakwaterowania.  

3. Miejsce zakwaterowania to II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 
w Kielcach. 

4. Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnie dostać się do miejsca 
zakwaterowania.  

5. Komendę biwaku stanowią: 

• phm. Magdalena Gajaszek –  Komendantka Biwaku, 

• pwd. Joanna Kowalska –  z-ca Komendantki ds. programowych, 

• dh. Barbara Szkotak –  z-ca Komendantki ds. organizacyjnych, 

• dh Piotr Szymański –  z-ca Komendantki ds. kwatermistrzowskich, 

• dh. Oliwia Szafarczyk i dh Michał Gil –  zespół ds. promocji, 

• dh Jan Kaczmarski – oboźny. 
6. Koszt biwaku to 45 zł. Kwota ta uwzględnia: zakwaterowanie w ogrzewanej szkole 

na materacach; wszystkie posiłki – dwa śniadania, dwie kolacje i jeden 
pełnowartościowy obiad (nie ma potrzeby, by uczestnicy brali ze sobą na biwak 
jedzenie); atrakcyjny program.  

7. Rekrutacja odbywa się patrolami za pośrednictwem formularza:  
 

Link do zgłoszeń 

II. Uczestnicy 

1. Uczestnikami wydarzenia mogą być harcerze w wieku 10 - 12 lat pochodzący 
z drużyn harcerskich Hufca ZHP Kielce – Miasto.  

2. Uczestnik powinien posiadać ze sobą:  

• kompletne umundurowanie harcerskie wraz z nakryciem głowy, 

• śpiwór, poduszkę, 

• ciepłe i wygodne ubrania, 

• przybory toaletowe, 

• kurtkę przeciwdeszczową, 

• buty na zmianę (do szkoły), 

• menażkę, kubek, sztućce.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScKWo8X07zgH7LbktmjRIRE0zVERCyGdou-VbYE_H8Ooygjtw%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0GbdvVmuVAvWgeu4vbYD3BdLWRB2QVOUfq_oTiv3r5XAEYsDzV4Mzof9w&h=AT2iOUfg3jLDWaGluvlKzxWqJ7JzKVqIxgYQsw-3lF_gBZbU6WQ8wbY7leehqS9f9BzpNVH8yaxuW3SuVdsxCIuhCCJvR3DAiIq2u9Z7DJlALQoKLWflZ6yec4K_-2GnI_9X6w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScKWo8X07zgH7LbktmjRIRE0zVERCyGdou-VbYE_H8Ooygjtw%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0GbdvVmuVAvWgeu4vbYD3BdLWRB2QVOUfq_oTiv3r5XAEYsDzV4Mzof9w&h=AT2iOUfg3jLDWaGluvlKzxWqJ7JzKVqIxgYQsw-3lF_gBZbU6WQ8wbY7leehqS9f9BzpNVH8yaxuW3SuVdsxCIuhCCJvR3DAiIq2u9Z7DJlALQoKLWflZ6yec4K_-2GnI_9X6w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScKWo8X07zgH7LbktmjRIRE0zVERCyGdou-VbYE_H8Ooygjtw%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0GbdvVmuVAvWgeu4vbYD3BdLWRB2QVOUfq_oTiv3r5XAEYsDzV4Mzof9w&h=AT2iOUfg3jLDWaGluvlKzxWqJ7JzKVqIxgYQsw-3lF_gBZbU6WQ8wbY7leehqS9f9BzpNVH8yaxuW3SuVdsxCIuhCCJvR3DAiIq2u9Z7DJlALQoKLWflZ6yec4K_-2GnI_9X6w
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III. Uczestnictwo 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 
28.10.2019 r. 

2. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o zakwalifikowaniu patrolu, należy uiścić 
płatność w wysokości 45 zł za uczestnika. Płatność za biwak uiszczana jest za cały 
patrol, nie za pojedynczych uczestników, przez drużynowego lub wyznaczoną 
osobę w biurze Hufca (do 30.10.2019 r.) lub przelewem (do 29.11.2019 r.) na 
konto:  
 

Tytuł: Wpisowe PrzeHarce 2019, nazwa patrolu, drużyna  
ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce – Miasto  
ul. Planty 16A, 25-502 Kielce  
Nr konta: 55 1540 1014 2005 7320 6589 0001 

IV. Informacje organizacyjne 

1. Patrol składa się z patrolowego oraz od 5 (minimum) do 9 (maksimum) osób. 
2. W wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z komendą biwaku, minimalna liczba 

osób w patrolu może zostać zmniejszona. 
3. Patrolowym powinien być funkcyjny drużyny, np. zastępowy, przyboczny. 

Patrolowy nie musi być osobą pełnoletnią. 
4. Uczestnicy są zobowiązany posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego ze sobą w momencie rozpoczęcia biwaku. Wzór zgody znajduje się na 
ostatniej stronie regulaminu. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 
oraz świadczenia swoim zachowaniem idei braterstwa i służby. 

6. Wszelkie kwestie sporne rozwiązywane są na podstawie regulaminu, a kwestie 
w nim nieujęte rozstrzyga komenda biwaku. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Na wszelkie pytania dotyczące biwaku odpowie komendantka biwaku, 
phm. Magdalena Gajaszek, nr tel.: 725-989-301, adres e-mail: 
magdalena.gajaszek@zhp.net.pl. 

2. Organizator ma prawo zmieniać postanowienia regulaminu do dnia rozpoczęcia 
biwaku „PrzeHarce 2019” (09.11.2019 r.), do godziny rozpoczęcia biwaku.  
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ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W PRZEHARCACH NAMIESTNICTWA 
HARCERSKIEGO I W YKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA PRZEZ 

ZHP HUFIEC KIELCE - MIASTO 
 
Wyrażam zgodę na udział w biwaku „Przeharce 2019” Namiestnictwa Harcerskiego Hufca Kielce – 
Miasto, odbywającym się w terminie 9-11 listopada 2019 roku i przetwarzanie wizerunku, 
wyłącznie do użytku wewnętrznego lub promocji, przez ZHP Hufiec Kielce – Miasto, mojego 
dziecka:  
 
 
 
______________________________________________________  
Imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia 

 
oraz oświadczam, że zapewniam mu bezpieczny transport na miejsce zbiórki i bezpieczny powrót 
z biwaku.  
 
 
______________________________  
Podpis rodzica  
 
 
 

______________________________  
Telefon kontaktowy do rodzica 

 


