Regulamin Biwaku Instruktorskiego 2019
1. Organizatorem biwaku jest Komenda Hufca ZHP “PIAST” Poznań - Stare Miasto
im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Skład osobowy organizatorów oraz
kontakt:
- phm. Anna Markiewicz (anna.markiewicz@zhp.net.pl; tel. 513430575 – w
przypadku nieodebrania telefonu prosimy o pozostawienie sms, a
oddzwonimy),
- pwd. Anna Tomkowiak,
- pwd. Małgorzata Łyczkowska.

2. Biwak odbywa się w terminie 22-24 lutego 2019 w Ośrodku Biwakowym Hufca
w Rogalinku (ul. Północna 25). Rejestracja uczestników odbywa się w piątek,
22 lutego, w godzinach 19:00-21:00. Biwak zakończy się 24 lutego o godzinie
10:00.

3. Uczestnikiem Biwaku Instruktorskiego mogą być:
• Instruktorzy Hufca “PIAST” Poznań - Stare Miasto im. Powstańców
Wielkopolskich 1918/1919,
• Kadra jednostek Hufca lub osoby pełniące funkcje instruktorskie, nie będące
instruktorami.
Jednocześnie trzeba spełniać jeden z poniższych warunków:
•
•

Być osobą pełnoletnią,
Być osobą niepełnoletnią, powyżej 15 roku życia, która przedstawi
organizatorom zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Biwaku
Instruktorskim i będzie miała na Biwaku opiekuna w postaci pełnoletniego
instruktora*.

4.
•
•
•
•

Aby wziąć udział w Biwaku Instruktorskim należy:
Mieć opłacone składki członkowskie za rok 2018,
Figurować w ewidencji ZHP,
Zgłosić się poprzez formularz internetowy do dnia 15 lutego 2019 roku,
Opłacić dodatkową składkę zadaniową na konto Hufca do dnia 15 lutego
2019 roku.

5. Koszt biwaku to 25 zł od osoby, niezależnie od długości pobytu na Biwaku
Instruktorskim. W ramach odpłatności organizator zapewnia:
• Pełne wyżywienie od śniadania w sobotę do śniadania w niedzielę,
• Dwa noclegi w warunkach schroniskowych,
• Całodobowy dostęp do wrzątku,

•
•

Program,
Gadżet biwakowy.

Wpłat należy dokonać na konto Hufca (BANK ZACHODNI WBK 3 O/POZNAŃ 69 1090
1359 0000 0000 3501 8260 tytuł: “Składka zadaniowa, Biwak Instruktorski 2019, imię i
nazwisko). W razie rezygnacji z uczestnictwa w Biwaku po 15 lutego, składka
zadaniowa nie będzie zwracana.
6.
•
•
•

Uczestników prosi się o zabranie ze sobą:
Śpiwora,
Kompletnego umundurowania,
Stroju turysty.

Do udziału w niektórych zajęciach potrzebne mogą być inne elementy
ekwipunku. Organizator umieści taką informację w programie Biwaku.

7. Uczestnik biwaku ma prawo:
• uczestnictwa w zajęciach programowych w ramach określonych przez
organizatora,
• występowania z inicjatywą dotyczącą programu,
• korzystania ze sprzętu oraz bazy na zasadach określonych przez organizatorów,
• zgłaszania wszelkie uwagi, zażalenia i uwagi dotyczące biwaku.

8. Uczestnik biwaku ma obowiązek:
• stosować się do regulaminów oraz innych ustaleń oraz zaleceń organizatora
biwaku,
• Przestrzegać Prawa Harcerskiego,
• stosować się do uwag swoich przełożonych,
• dbać o porządek wokół siebie,
• zachować ciszę na terenie miejsca noclegowego, w szczególności w
godzinach 22.00 - 6.00.

9. Bezwzględnie zabrania się uczestnikom:
• opuszczania terenu miejsca biwakowego bez wiedzy organizatora biwaku
bądź zgody opiekuna (dotyczy uczestników poniżej 18-stego roku życia),
• spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju używek (narkotyków) oraz palenia
tytoniu,
• spowodowania sytuacji, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu uczestników, jak i
majątkowi ośrodka, na którego terenie organizowany jest biwak,
• niszczenia roślinności oraz innych dóbr w czasie trwania biwaku.

10. Postanowienia końcowe:
• Za nieprzestrzeganie w/w zasad uczestnikowi biwaku grozi wykluczenie z
Biwaku,

•
•
•
•
•

Za zgubione/zniszczone rzeczy uczestników Organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
Za zdrowie i życie niepełnoletnich uczestników bierze odpowiedzialność
pełnoletni instruktor,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie,
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora
Biwaku,
O wyjątkowych sytuacjach nieujętych w Regulaminie (dotyczących
uczestnictwa w biwaku lub płatności) decyduje Organizator.

*Opiekun niepełnoletniego uczestnika bierze odpowiedzialność za jego życie i
zdrowie podczas trwania Biwaku. Może nim być pełnoletni instruktor, np. drużynowy
(jeśli sprawa dotyczy przybocznego) lub inna osoba jadąca na Biwak.

