
 

REGULAMIN BIWAKU  
WARSZTATY MUZYCZNE 2022 - OSW STAROSIELE 

 
I. Informacje Ogólne 

1. Termin: 10 – 12 czerwca 2022 
2. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Starosiele  

 
II. Organizator Biwaku 

1. Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP  
2. OSW Starosiele 

 
III. Cele Biwaku 

1. Praca z szeroko rozumianą muzyką, zapoznanie z harcerskimi piosenkami, 
2. Promocja spędzania czasu z wykorzystaniem muzyki –rozśpiewanie zastępu, 

gromady, drużyny, 
3. Rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia, 
4. Propagowanie aktywnego stylu życia, 
5. Zwiększenie zainteresowania uczestników realizacją i zdobywaniem sprawności 

muzycznych, 
6. Zachęcenia do tworzenia drużyn i klubów specjalnościowych. 

 
IV. Idea Biwaku 

Ten Biwak to zuchowa, harcerska i instruktorska przygoda kształtująca tworzenie relacji 
międzyludzkich opartych i wykorzystujące muzykę jako nośnika emocji i wyrażania 
siebie. To lepsze poznanie drużyn z całej chorągwi, ale i lepsze poznanie osób  
z patrolu, nauka śpiewu i nowych piosenek. Biwak jest dobrą okazją do tego, by lepiej 
poznać samego siebie, sprawdzić się w obszarze muzyki. Mamy nadzieje, że ten biwak 
wyzwoli w Was chęć wyrażania siebie przez śpiew, nauczy Was jak odpoczywać  
i pomagać innym śpiewając.  
 
 
 



V. Zgłoszenia i DSCZ 

Uczestnikami biwaku mogą być zuchy, harcerze, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy 
posiadający wpis do ewidencji i opłaconą Podstawową Składkę Członkowską. 

Każdy patrol liczy od 5 do 10 osób i jest zobowiązany przesłać swoje zgłoszenie do 
dnia 30 maja 2022  roku poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzRWQ
DRCgyRVJm2g93Xd8eY1UODJJVFc2VDBPUEpJMDVaWFUyTVlYM1UwNC4u 

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa za udział w Biwaku wynosi 113 zł  
od osoby i należy ją wpłacić do dnia 02 czerwca 2022 roku, na konto OSW Starosiele 
Chorągwi Lubelskiej ZHP: 56 1600 1462 1857 9205 2000 0031 tytułem: DSCZ, nazwa 
patrolu, ilość osób w patrolu. Z dodatkowej składki zadaniowej nie finansuje się 
kosztów dojazdu uczestników na miejsce kursu - ponoszą je uczestnicy.  
 

VI. Organizator zapewnia 

1. Zakwaterowanie w warunkach polowych (domki lub namioty). 
2. Wyprawka uczestnika. 
3. Program. 
4. Wyżywienie  
5. Udział w 5 blokach muzycznych 

VII. Wyposażenie uczestnik 

Każdy, kto bierze udział w Biwaku musi obowiązkowo posiadać ze sobą:  
 kompletne, regulaminowe umundurowanie, 
 latarkę - czołówkę, 
 śpiwór,  
 dowód tożsamości np. legitymację szkolną. 

Ponadto każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty: 
• zgodę rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników  

na uczestnictwo w Biwaku 
• Wskazane jest zabranie ze sobą śpiewników i instrumentów muzycznych. 

 
VIII. Zadania biwakowe 

Indywidualne: 
 przygotowanie min. jednego utworu wykonywanego samodzielnie  

lub zespołowo 
 samodzielne wykonanie jednego nietypowego instrumentu muzycznego 

Patrolem: 
• przygotowanie i wykonanie min. dwóch utworów wykonywanych zespołowo 

lub wspólnie, zastosowanie akompaniamentu z wykorzystaniem zrobionych 
instrumentów 

Zadanie końcowe – aktywny udział w koncercie podsumowującym 

 



IX. 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. 

X. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego i Regulaminu Biwaku.  

2. Za nieodpowiednie, rażące zachowanie Organizator ma prawo wykluczyć 
uczestnika z udziału w Biwaku, bez zwrotu poniesionych kosztów. 

3. Za szkody wyrządzone podczas Biwaku odpowiedzialność ponoszą uczestnicy.  
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

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

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

rozstrzyga Organizator. 
 
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Kierowniczką OSW Starosiele hm. 
Moniką Wołos mail: kontakt@oswstarosiele.pl  


