
 
Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2020 

 
INFORMACJE WSTĘPNE: 

1. Organizatorem biwaku jest 14 GDH „Puszcza” ze Szczepu 14 DH i GZ Nieporęt 
im. rtm. W. Pileckiego. 

2. Biwak obędzie się w dniach 28.02.-01.03.2019 w SP im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich 
w Izabelinie (ul. Szkolna 1)  

3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
4. Celem biwaku jest integracja między różnymi środowiskami, pogłębienie wiedzy na temat 

skautingu i wspólne uczczenie harcerskiego święta jakim jest Dzień Myśli Braterskiej. 
5. W czasie biwaku uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zabawach integracyjnych, 

grze terenowej i przygotowanych blokach programowych. 
6. Podczas biwaku odbędzie się również VI edycja Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „CUDna 

Warszawa 1920”. 

 
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIE: 

1) Impreza przeznaczona jest raczej dla harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. 
Ale jeśli jakiekolwiek gromady zuchowe mają ochotę wpaść do nas to najbardziej zapraszamy, 
tylko biwak dla nich trwa do soboty do godz. 19 po zakończonym festiwalu.  

2) Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: 
a) zgłoszenie patrolu przez rejestrację internetową 

https://dominika27.typeform.com/to/j3TxqU max do 20 stycznia 2020  
b) następnie wypełnienie karty patrolu na biwak i wysłanie ich wraz z potwierdzeniem przelewu 
max. do 7 lutego 2019 na adres: 14gdhpuszcza@gmail.com 
c) przygotowanie zadania przed biwakowego czyli występu piosenki na festiwal 
d) ukazaniem po przyjeździe zgód rodziców dla osób niepełnoletnich. 

3) Liczebność patroli to min.5 osób - max 15 os. + opiekun. 
4) Koszt biwaku wynosi dla harcerzy i zuchów: 45zł, dla pełnoletniego opiekuna– 20zł. Pieniądze 

należy wpłacić max do 7 lutego 2019 r. na konto Rady Rodziców ze SP w Izabelinie: 
Bank Spółdzielczy w Legionowie, 05-120 Legionowe, ul. Rynek 4 

Nr: 10 8013 1029 2003 0070 1561 0001 
z dopiskiem: Biwak DMB, nazwa patrolu/drużyny oraz środowiska (szczep/hufiec). 

5) Organizator zapewnia w cenie biwaku: 1 obiad, nocleg na terenie szkoły, kawę, herbatę, gorącą 
wodę do posiłku, pamiątkowe plakietkę oraz nagrody festiwalowe! 

6) Wszystkie osoby z patrolu powinny być wpisane do ewidencji, wtedy obejmuje ich ubezpieczenie 
ZHP, jeśli nie posiadają numeru ewidencyjnego wtedy patrol powinien posiadać oddzielne  
ubezpieczenie, za które odpowiada opiekun patrolu. 

7) Po dokonaniu wpłaty w terminie zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia na adres mail w 
terminie max do 15 lutego 2019r. 



8) Każdy patrol przyjeżdża z pełnoletnim opiekunem, który odpowiada za zdrowie, życie i 
zachowanie uczestników oraz ewentualne szkody materialne wyrządzone przez patrol podczas 
trwania biwaku. 

 
REGULAMIN: 

1) Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biwaku DeMoBilki. 
2) Patrole przebywają na terenie szkoły pod opieką pełnoletnich patrolowych/drużynowych. 

Ewentualne oddalenie się od grupy musi być uzgodnione wcześniej z kadrą biwaku. 
3) W miejscu zakwaterowania obowiązuje zmiana obuwia. 
4) Dbamy o porządek w salach i dbamy o sprzęt znajdujący się na terenie szkoły. Za wszelkie szkody 

materialne wyrządzone przez harcerza na terenie szkoły odpowiadają jego prawni opiekunowie 
i pokrywają wszelkie koszty naprawy.  

5) Postępujemy zgodnie z Prawem Harcerskim i harcerską etykietą. 
6) Ewentualne zmiany w planie i regulaminie biwaku będą przedstawiane na apelach. 

 
KADRA BIWAKU: 
Komendant: pwd. Dominika Zakrzewska HR 
Zastępca Komendanta: Michał Sobieski ćwik 
Programowiec: Anna Kałuska HO   
Oboźny biwaku: Rafał Makowski ćwik 
Kwatermistrz: pwd. Marzena Zakrzewska  

 
CO ZABRAĆ? 
-mundur 
-ubranie stosowne do pogody 
-śpiwór oraz karimatę/materac 
-buty na zmianę 
-myjoły 
-prowiant na 2 śniadania i 2 kolacje 
-LATARKĘ (koniecznie) 
-kompletną apteczkę (1 na patrol) 
-gitarę, śpiewniki, planszówki na wieczór 

 
 
ZADANIE PRZEDBIWAKOWE  
VI Festiwal Piosenki Żołnierskiej „CUDna Warszawa 1920” 
Kochani z racji tego, że jedną z atrakcji biwaku jest FESTIWAL PIOSNEKI ŻOŁNIERSKIEJ, waszym zadaniem 
będzie przygotowanie piosenki patriotycznej związanej z tematyką cudnej przedwojennej Warszawy 
oraz zaprezentowanie jej razem z drużyną na scenie przed naszym jury. Mile widziane instrumenty 
muzyczne, scenki czy przebrania. Przed występem bardzo prosimy o parę słów o swojej drużynie. Mamy 
nadzieję, że zajmiecie zaszczytne miejsce w swojej kategorii. Trzymamy za wszystkich kciuki! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAM BIWAKU: 
 
28.02 PIĄTEK 
19:00 – 19:30 – zakwaterowanie,  
19:30 – 20:00 – kolacja 
20:00 – 21:00 – INTEGRACJA 
21:00 - 21:15 – przygotowanie do apelu 
21:15 – 21:30 – apel w MUNDURACH	
21:30 – 22:30 – ŚWIECOWISKO  
22:30 - 23:00 – myjoły 
23:00 – ODPRAWA PATROLOWYCH odnośnie gry 
23:00-00:00 -> KINO pod GWIAZDAMI 
00:00 – 07:00 – cisza nocna 

 
29.02 SOBOTA  
7:30 – pobudka 
7:30-7:45 – toaleta poranna 
7:45 – 8:00 – zaprawa poranna 
8:00 -8:45 – śniadanie 
8:45 – 9:00 – przygotowanie do wyjścia na trasę 
9:00 – 14:00 – GRA TERENOWA   
14:00 – 15:00 – OBIAD  
15:00 – 16:00 – dotarcie do szkoły 
16:00 - 17:00 – cisza poobiednia / czas na ostatnie próby  
17:00 – 19:00 – FESTIWAL 
19:00 – 20:00– kolacja  

/ KONIEC BIWAKU DLA ZUCHÓW L 

20:00 – 21:00 – QUIZ o XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM 

21:00 – 23:00 – harcerska kawiarenka - wspólne śpiewanki & planszówki & konsumowanie pyszności 
23:00 – 00:00 – NOCNY SPACER PO „WARSZAWIE” 
24:00 – 07:00 – cisza nocna 
 
01.03 NIEDZIELA 
8:00 – pobudka  
8:00 – 8:15 – toaleta poranna 
8:15 – 9:00 – śniadanie 
9:00 – 10:00 – pakowanko & sprzątanko 
10:00 – 11:00 – Apel kończący 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kontakt w razie jakichkolwiek pytań: 

Pwd. Dominika Zakrzewska 
tel: 605 162 902 

e-mail: 14gdhpuszcza@gmail.com / dominika.zak7@gmail.com 


