
 

 

 
Hufiec Ziemi Wadowickiej 

Andrzejki Harcerskie :P  
28-29 XI 2014  

 Regulamin: 
1,Organizatorzy: 

Hufiec Ziemi Wadowickiej  
Namiestnictwo Harcerskie Hufca Ziemi Wadowickiej 

 
2. Termin             3 miejsce biwaku 
28-29, XI 230014          Zespół Szkół  im. Jana Pawła II 

         Sucha Beskidzka 

        Ul. Płk. Semika 3 

* CELE BIWAKU                                                    
>Integracja Drużyn Harcerskich 

>Wspólnie spędzony czas andrzejkowy podczas gry i zabawy 

>Poznanie miasta Sucha Beskidzka i jej historii 

  

* TEMATYKA  
Po przez grę i dobrą zabawę andrzejkową, przemieszczamy się w czasie i przestrzeni, w 

różny czas i miejsca, dotąd nam nieznajome. 

 

* KOMENDA BIWAKU 
 Komendant Biwaku phm Dagmara Duda HR 

 Z-ca Komendanta Biwaku ds. programowych pwd Jerzy Szwed 

 Oboźny ćwik Bartłomiej Kachel 

 Drużyna sztabowa 10 DH “ZIMBA”  

   oraz   PDH “303” 

*UCZESTNICY 
>Drużyny i patrole harcerskie Hufca Ziemi Wadowickiej, wraz z ich pełnoletnimi 

opiekunami 

>W biwaku biorą udział drużyny/patrole harcerskie które terminowo zgłosiły się do 

udziału 



 

 

 

* ZGŁOSZENIA I KOSZT 
>Zgłoszenia drużyn / patroli z liczbą uczestników i opiekunów należy zgłosić do 

16,XI,2014 na adres: wadowice@zhp.pl  oraz  jerzykszall@wp.pl  (podać datę i miejsce  w 

jakie nas przeniesiecie. Różnorodność dowolna) 

>Koszt uczestnictwa to 10 zł /osoba. Zgłoszenie po 16.XI to koszt 5 zł więcej. Płatne po 

zameldowaniu się drużyn/patroli na miejscu zakwaterowania. >Koszt Pizzy odrębnie, 

zamawiane w Sobotę. 

 

* ZADANIA PRZED BIWAKOWE  
- Przygotować przebrania z wybranej daty i wymyśleć krótką lecz ciekawą historyjkę do 

prezentacji  

- Potrawę na stół nawiązującą do prezentowanej daty ☺ 

- Fanty do podłączenia wehikułu  ? = informację dostają patrole zgłoszone na biwak  

- prezentacja tańca z wybranej epoki podczas zabawy  

 Drużynowi : andrzejkową wróżbę  

 

Przygotowanie, przebieg oraz rywalizacja będzie punktowana  

 

* ZAPEWNIAMY 
Miejsce zakwaterowania, ciepłą herbatę, dobrą zabawę, plakietkę biwaku,  

Namiestnictwo Dyplomy  i Nagrody 

 

* UWAGI KOŃCOWE  
>Organizatorzy mają prawo do zmian regulaminu  

>Drużynowi lub opiekunowie odpowiadają za swoje drużyny i są zobowiązani do posiadania 

zezwoleń rodziców, listy uczestników z numerem PESEL, 

 ->Drużynowi obowiązkowo posiadają ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas Biwaku 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
HARMONOGRAM HARCERSKIEGO  

BIWAKU ANDRZEJKOWEGO 
Sucha Beskidzka 28-29,11,2014 

 
Podróż w czasie i przestrzeni leonarda da vinci 

 
PIĄTEK 28.11.2014r. 

16,30 - 17,30 – zakwaterowanie, przygotowanie do apelu 

17,30 - 18,00 - apel powitalny 

18,00 - 19,00 – kolacja i przygotowanie do kominka 

19,00 - 20.30 – kominek 

 - podłączamy wehikuł czasu ( używamy do tego fantów, przywiezionych przez 

drużyny ) 

 - „Przenosimy się w czasie” czyli prezentacja przygotowanych dat przez drużyny 

(krótka demonstracja historyjek z danej epoki. Przebrania mogą mieć osoby tylko 

prezentujące lub cała drużyna. Pozostali w mundurach) 

20.30.- 20,45 - Przygotowanie do wróżb i przygotowania stołów na potrawy 

20,45 - 21,30 - Wróżby w czasie = prezentacja wróżb przez drużynowych 

21,30 - 23,30 - Zabawa Andrzejkowa ( prezentacja stołów, kosztowanie potraw, dobra 

zabawa przeplatana prezentacjami tańców z wybranej epoki przez drużyny ) 

23,30 - 00,00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu 

00,00 -   7,30 – cisza nocna 

 

SOBOTA -29.11.2014r 
 7,30 -  8,00 - pobudka, gimnastyka poranna, toaleta☺ 

 8,00 -  8,30 - śniadanie 

 8,30 -  9,00.- przygotowanie do gry dziennej 

 9,00 - 12,00 - gra terenowa „ Sucha Beskidzka Dawniej ” 
12,00 - 13,00 - obiad „ pizza” i przygotowanie do apelu 

13,00 - 13,15 - powrót do czasu teraźniejszego  

13,15 - 14,00 - apel końcowy ( wyniki rywalizacji ) 

14,00 - sprzątanie, pakowanie i powroty  

 
 

Wszelkie pytania dotyczące programu kierować pod : 

nr. Tel. 602653116 lub mailowo jerzykszall@wp.pl   


