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29 – 30 2019


Organizatorzy  

 Komenda Hufca Ziemi 

Wadowickiej 

 Namiestnictwo Starszoharcerskie 

 Drużyna sztabowa: 51 WPDH 

"Wędrownicy” im. Tadeusza 

Kościuszki, patrol wędrowniczy 

„Bezimienni” 

Termin i miejsce 

 29 – 30.11.2019  

 ZSP SP  im. Jana 

Kochanowskiego w Brzeźnicy 

 ul. Adama Gorczyńskiego 1  

 34-114 Brzeźnica 

Cele 

 Integracja drużyn namiestnictwa 

starszoharcerskiego 

 Dobra zabawa w harcerskim 

gronie 

 Przybliżenie walorów kultury 

meksykańskiej 

Komenda 

 Komendant hm. Z. Herzyk 

 Z-ca komendanta hm. M. Herzyk 

 Programowiec sam. A. Wojtas 

 Oboźna sam. A. Wojtas 

Zgłoszenia i wpisowe 

 Na zgłoszenia czekamy do 

10.11.2019, wysłane na adres 

mailowy wadowice@zhp.pl oraz 

zbigniew.herzyk@zhp.net.pl - 

nazwa drużyny, ilość osób, imię i 

nazwisko opiekuna, telefon 

kontaktowy oraz wybraną 

wróżbę, 

 Wpisowe wynosi 15 zł, natomiast 

po terminie 20 zł - płatne 

pierwszego dnia biwaku 

Zadania dla drużyny 

 Przygotowanie wróżby związanej 

z kulturą meksykańską (liczymy 

na Waszą kreatywność) 

 Przygotowanie potrawy 

związanej z kulturą meksykańską 

 Przygotowanie stroju 

tematycznego 

 Przygotowanie piniaty 

nawiązującej do nazwy i 

obrzędowości Waszej drużyny 

(do 24.11 prosimy wysłać 2-3 

zdjęcia z tworzenia jej) 

1. Wyposażenie  

 Drużyna: lista uczestników, 

zgody od rodziców na udział w 

biwaku, apteczka 
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 Uczestnicy: śpiwór, karimata, 

pełne umundurowanie, obuwie 

zamienne, ciepłe ubranie (tj., 

czapka, szalik, rękawiczki, kurtka), 

latarki, wyżywienie na czas 

biwaku, mile widziane instrumenty 

muzyczne i śpiewniki 

Plan ramowy 

Piątek 29.11 

17:00 – 18:00 Przyjazd, 

zakwaterowanie 

18:00 – 18:30 Apel 

18:30 – 19:00 Kolacja 

19:10 – 20:40 Gra wieczorna 

20:50 – 21:30 Wieczór wróżb 

21:30 – 00:00 Pokaz piniat/ zabawa 

00:30 Cisza nocna 

 Sobota 30.11 

8:00 Pobudka 

8:00 – 8:45 Toaleta poranna, 

śniadanie 

8:45 – 9:15 Pakowanie, sprzątanie 

9:20 – 10:20 Apel 

10:30 – 11:00 Porządki końcowe, 

zakończenie. 

 

Uwagi końcowe 

 Organizatorzy zapewniają herbatę 

do posiłków, plakietkę, dyplomy 

dla drużyn, nagrodę dla 

najlepszego patrolu, atrakcyjny 

program 

 Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmian w regulaminie 


