XXI Wigilia Zuchowo-Harcerska
Organizator: Szczep Harcerski “ Pod Wiatr”
Termin: 1-3.12.2017 r.
Miejsce: Zespół Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy
Zgłoszenia i wpisowe
● Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 40,00 zł. Jeśli drużyna/gromada ma opłacone
składki w hufcu na bieżąco - zniżka 10%. Opiekun (1 na pełne 10 osób) zwolniony
z opłaty; w przypadku niepełnej dziesiątki 20,00 zł
● Potwierdzeniem zgłoszenia drużyny jest przedpłata w wysokości 10 zł/os. dokonana
do dnia 27.11.2017r. na konto: 71 2490 0005 0000 4600 2034 7517 (reszta wpłaty w dniu
biwaku; można dokonać całej wpłaty na konto). W przypadku mniejszej ilości uczestników
na biwaku niż zgłoszonych przedpłata - przepada.
W celu zgłoszenia większej ilości osób prosimy o kontakt z organizatorem.
● Zgłoszenia należy dokonać do 27 listopada 2017r. do godziny 18:00
(w biurze KH lub e-mailowo na adres chwil.wojciech@gmail.com)
● Każda jednostka uczestnicząca w biwaku jest zobowiązana do wpłacenia 30 zł kaucji na
poczet ewentualnych zniszczeń. Jeżeli nic się nie wydarzy kaucja będzie zwrócona tydzień
po zakończeniu biwaku.
● Ze względu na ograniczone warunki socjalne szkoły - przy dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na biwak
(Liczy się kolejność zgłoszeń)
Wyposażenie uczestników i drużyn:
- Pełne umundurowanie
- Prowiant na śniadania, kolację i wieczerzę
- Menażka, kubek, niezbędnik
- Ozdoby swojego stołu wigilijnego
- Karimata, śpiwór
- Obuwie zmienne na salę gimnastyczną
- Strój sportowy
- Dobry humor i chęć zabawy
Nie przeceniaj swoich możliwości, bierz rozsądną ilość żywności! (na wieczerzę)!
Świadczenia organizatorów:
Dyplomy i upominki dla gromad/drużyn.
Paczki od Świętego Mikołaja dla każdego uczestnika.
Pamiątkowe plakietki i naklejki, obiad w sobotę, herbata na śniadania i kolację.
Sprawy różne:
Nieprzestrzegania Prawa Harcerskiego będzie jednoznaczne z wykluczeniem uczestnika z
biwaku. Wszyscy uczestnicy biwaku są zobowiązani do udziału w jego programie.
OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW
SPORNYCH NALEŻY DO KOMENDANTA BIWAKU.
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RAMOWY PROGRAM BIWAKU:
piątek:
17:30 (nie wcześniej) - zakwaterowanie uczestników
19:00 - 19:45 - kolacja
20:00 - apel
20:30 - turniej gromad zuchowych/turniej drużyn harcerskich
22:30 - cisza nocna / 22:50 odprawa drużynowych
sobota:
8:00-9:00 - śniadanie
9:00 - 13:00 - zajęcia programowe
13:30 - 14:30 - obiad
14:30 - 16:00 - zajęcia programowe
16:00 - 17:00 - przygotowanie do Wieczerzy
17:00 - 19:00 - Wieczerza
20:00 - turniej sportowy
23:00 - cisza nocna
niedziela:
8:00-9:00 - śniadanie
9:00 - 11:00 - sprzątanie szkoły
11:00 - apel
do godz. 13:00 - opuszczenie szkoły
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Karta zgłoszenia
Gromada/drużyna:
…………………………………………………………
Opiekun(owie): …………………………………………………………
Lp. Imię

Nazwisko

Wiek

Metodyka
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