
 

  
 

REGULAMIN BIWAKU Z BOHATEREM  
DLA WĘDROWNIKÓW I HARCERZY STARSZYCH 

 
I. Informacje Ogólne 
 

1. Termin: 27-29.05.2022 r. 
2. Miejsce: Dęblin - Fort Mierzwiączka.  

 
II. Organizator Biwaku 
 

1. Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP;  
2. Hufiec ZHP Ryki. 

 
III. Cele Biwaku 
 

1. Praca z Bohaterem Chorągwi Lubelskiej – Lotnikami Polskimi; 
2. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Dęblina; 
3. Rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia; 
4. Propagowanie aktywnego stylu życia; 
5. Zwiększenie zainteresowania uczestników realizacją i zdobywaniem sprawności 

lotniczych; 
6. Zachęcenia do tworzenia drużyn i klubów specjalnościowych. 

 
IV. Idea Biwaku 
 
Ten Biwak to harcerska i wędrownicza przygoda kontynuująca pracę z Bohaterem 
Chorągwi Lubelskiej – Lotnikami Polskimi. To lepsze poznanie drużyn z całej chorągwi, 
ale i lepsze poznanie osób z patrolu, nauka życia w grupie. Biwak jest dobrą okazją do 
tego, by lepiej poznać samego siebie, sprawdzić się w innych warunkach. A Dęblin? 
Dęblin to miasto wielu historii, wielu bohaterów a w szczególności bohaterów 
powiązanych z imieniem naszej chorągwi. Mamy nadzieje, że ten biwak wyzwoli w Was 
chęć pracy z Bohaterem Chorągwi czy tworzenia drużyn i klubów specjalnościowych. 
 
V. Zgłoszenia i DSCZ 
 
Uczestnikami biwaku mogą być wędrownicy i harcerze starsi w wieku od 13 lat 
posiadający wpis do ewidencji i opłaconą Podstawową Składkę Członkowską. 
 
Każdy patrol liczy od 6 do 10 osób (z opiekunem) i jest zobowiązany przesłać swoje 
zgłoszenie do dnia 06.05.2022 roku poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego: 
https://forms.office.com/r/6inFw9Jzs3  
 
Dodatkowa Składka Zadaniowa za Biwak wynosi 100 zł od osoby i należy ją wpłacić do 
dnia 13.05.2022 roku, na konto programowe Chorągwi Lubelskiej ZHP:  

25 1600 1462 1857 9205 2000 0007 
tytułem: DSCZ, nazwa patrolu, ilość osób w patrolu 



 

  
 

 
Z dodatkowej składki zadaniowej nie finansuje się kosztów dojazdu uczestników na 
miejsce biwaku - ponoszą je uczestnicy.  
 
VI. Organizator zapewnia 
 
1. Zakwaterowanie w warunkach polowych (namioty z zapleczem sanitarnym). 
2. Wyprawka i plakietka. 
3. Program. 
4. Obiad w sobotę i gorący posiłek w niedziele. 
5. Wrzątek, herbata i chleb – w czasie śniadań i kolacji na miejscu biwakowym.  
6. Dostęp do wody pitnej na miejscu biwakowym.  
 
VII. Wyposażenie patrolu 
 
Każdy patrol musi posiadać obowiązkowo:  

• kompletną apteczkę,  
• busolę, 
• przybory do pisania, 
• zapałki. 

 
VIII. Wyposażenie uczestnik 
 
Każdy, kto bierze udział w Biwaku musi obowiązkowo posiadać ze sobą:  

 kompletne, regulaminowe umundurowanie, 
 latarkę - czołówkę, 
 śpiwór,  
 karimatę, 
 niezbędnik, 
 menażka, 
 kubek, 
 odzież termiczna (w tym na nocleg), 
 dowód tożsamości np. legitymację szkolną. 

 
IX. Zadania biwakowe 
 
Patrolem: 

• przygotowanie patrolu do konkursu musztry, który odbędzie się w sobotę 26.05. 
• wykonanie 2 modeli kartonowych (zakupionych lub zaprojektowanych przez 

siebie) samolotów na konkurs modelarski; modele zostaną zaprezentowanie w 
Muzeum Sił Powietrznych w sobotę i niedzielę; ocenie podlegać będzie 
staranność wykonania, jakość formowania elementów, ogólny wygląd 
powierzchni, nakład pracy. 

 
 
 



 

  
 

X. Bezpieczeństwo 
 

1. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, 
uczestnicy Biwaku są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz 
poinformowania o fakcie organizatora i odpowiednich służb.  

2. Uczestnik bierze udział w Biwaku na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną 
odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje. 

 
XI. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie dodatkowe i niezbędne informacje będą przekazywane drogą mailową 

patrolowym. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania   Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 

i Regulaminu Biwaku.  
3. Za nieodpowiednie, rażące zachowanie Organizator ma prawo wykluczyć 

uczestnika z udziału w Biwaku, bez zwrotu poniesionych kosztów. 
4. Za szkody wyrządzone podczas Biwaku odpowiedzialność ponoszą uczestnicy.  
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

należące do uczestników.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu 

jednocześnie informując o tym zakwalifikowane osoby.  
7. Sprawny sporne, których nie normują postanowienia niniejszego Regulaminu 

rozstrzyga Komenda Biwaku powołana przez Komendanta Chorągwi Lubelskiej 
ZHP.  

 
 


