
Harcerski Biwak Andrzejkowy  

Kraina Wyobrazni 
 

 
ORGANIZATORZY: 

- Hufiec Ziemi Wadowickiej 

- 5 DH „Nasze Zoo” 

 

KOMENDA BIWAKU 
Komendant: phm Dorota Sarapata 

Z-ca komendanta d. s. programowych –  

phm. Katarzyna Leja 

Oboźny: dh. Aleksandra Kowalczyk 

Drużyna sztabowa: 5 DH „Nasze zoo” 

 

MIEJSCE BIWAKU 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 

Stanislawiu Dolnym 

 

TERMIN 
30.11-01.12.2019 

Rozpoczęcie: sobota, godz. 9:00-9:30 

Zakończenie: niedziela, ok. 11:00 

 

CELE BIWAKU 
Integracja drużyn harcerskich 

Aktywny wypoczynek 

Wspaniała zabawa w harcerskim gronie 

 

WPISOWE I ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia prosimy przesłać do 17 listopada na 

adres katarzyna.leja@zhp.net.pl oraz 

wadowice@zhp.pl.  

W zgłoszeniu podajemy: nazwę drużyny, ilość 

uczestników, imię i nazwisko opiekuna. 

Po dokonaniu zgłoszenia drużyna zostanie 

poinformowana do jakiej krainy trafi po przekroczeniu 

magicznego portalu wyobraźni wtedy też prosimy o 

informację o wyborze wróżby. 

 

Wpisowe 20 zł, po terminie 25 zł. Płatne w 

pierwszym dniu biwaku. 

 

W cenie: ciepła herbata, obiad, plakietka, dyplom oraz 

nagrody dla najlepszych patroli. 

 

 

 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW 
Wyżywienie na kolację i śniadanie, sztućce, karimatę, 

śpiwór, mundur harcerski, obuwie na zmianę, coś 

przeciwdeszczowego i ciepłego na grę terenową, 

apteczkę, strój na bal. 

 

ZADANIA: 
W zależności od krainy do której traficie należy 

przygotować: 

- bohatera waszej krainy (przebierzcie lalkę, misia, 

ulubionego pluszaka lub inny dowolny przedmiot 

który będzie waszym przewodnikiem) szczegółową 

instrukcję otrzymacie po zgłoszeniu; 

 - strój na bal, nawiązujący do krainy waszej podróży; 

- oryginalną wróżbę z waszej krainy; 

- smakołyki na balowy stół; 

 

HARMONOGRAM BIWAKU 
 

SOBOTA 

9:00-9:30 – przyjazd uczestników 

9:30 – apel 

10:30 – 14:00 – rozpoczęcie podróży – gra terenowa 

14:00 – 15:00 – obiad 

15:00 – 16:00 – cisza poobiednia 

17:00 – 18:30 – wieczór wróżb 

18:30 – 19:30 – kolacja, przygotowanie do balu 

19:30 – 23:00 – bal andrzejkowy 

23:30 – cisza nocna 

 

NIEDZIELA 

7:30 – 8:45 – pobudka, toaleta poranna, śniadanie 

8:45 – wyjście na mszę świętą 

10:00 – 11:00 – apel, sprzątanie 

 

UWAGI KOŃCOWE 
- każdej drużynie towarzyszy pełnoletni opiekun przez 

cały czas trwania biwaku; 

- drużynowi (opiekunowie) zobowiązani są o dbanie o 

bezpieczeństwo swoich podopiecznych; 

- organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu. 
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