
Informacja dla uczestników 
biwaku harcerskiego „W kręgu Czarnego Wilka” 

Zalesie, 19-23 sierpnia 2016 r.  
______________________________________________________________ 

  www.wadowice.zhp.pl 
 

 

Biwak Nieobozowej Akcji Letniej Hufca Ziemi Wadowickiej – Zalesie 2016 

Wyjazd:  
Zbiórka w dn. 19 sierpnia 2016 r. (piątek), 
godz. 9:00, dworzec autobusowy w 
Wadowicach 
 
/wyjazd autokarem z Wadowic do Stryszowa/ 

 
Powrót:  
23 sierpnia 2016 r. (wtorek),  
ok. godz. 15:00-16:00 (szczegółowe 
informacje w dniu wyjazdu), 
dworzec autobusowy w Wadowicach 
 
Adres biwaku:  
Harcerska Baza Obozowa Hufca Ziemi 
Wadowickiej „Zalesie” w Stryszowie 
34-146 Stryszów 436 
 
Kontakt na biwaku: 
phm. Sonia Knapczyk 
Tel. 516 965 602 
 
Kontakt w Wadowicach: 

 Komendant Hufca – hm. Marcin 
Homel, tel. 606 663 353 

 Małgorzata Zimnal (faktury)  
tel.600 387 370 

 
Zabieramy do plecaka: 

 Harcerze – pełne umundurowanie, 
koszulki harcerskie 

 Obuwie sportowe, sandały, klapki 
(pod prysznic),  

 Kurtka przeciwdeszczowa (peleryna) 
 Ciepła bluza (polar) 
 Koszulki bawełniane (min. 5) 
 Bluzki z długim rękawem 
 Dres do spania 
 Spodnie długie i krótkie 
 Skarpety, bielizna (na każdy dzień biwaku) 
 Strój kąpielowy 
 Czapka z daszkiem lub inne nakrycie 

głowy 
 Okulary przeciwsłoneczne 
 Przybory toaletowe (mydło, szampon, 

szczoteczka do zębów, pasta, 
grzebień) 

 Olejek do opalania z filtrem 
 Ręczniki (mały i  kąpielowy) 
 Chusteczki higieniczne 
 Śpiwór 

 Menażka (lub talerz plastikowy 
głęboki i płytki), kubek, sztućce’ 
ściereczka 

 Latarka 
 Pieniądze na drobne wydatki 
 Stałe lekarstwa (jeżeli ktoś zażywa, 

oddaje je przy wyjeździe wraz z 
instrukcją podawania) 

 Środki komarobójcze 
 Igła i nici (potrzebne do zajęć) 
 Mała poduszka „jasiek” 
 Mały plecak (na wycieczkę) 

 
Materiały programowe: 

 Strój Indianina (stroje będą potrzebne 
do zajęć!) 

 Zeszyt/notatnik 
 Przybory do pisania, kredki 
 Ubrania, które mogą się zbrudzić i 

zniszczyć (do wyjścia w teren) 
 
UWAGA 

 Wszystkie cenne przedmioty jakie 
zabierają uczestnicy – na 
odpowiedzialność rodziców.  

 W przypadku kiedy przedmioty np. 
telefony komórkowe będą 
przeszkadzać w realizacji działań 
programowych, mogą trafić do 
depozytu do Komendanta biwaku, 
który zwróci je rodzicom w dniu 
powrotu do Wadowic. 

 Leki – przekazujemy na zbiórce w 
dniu wyjazdu do pielęgniarki lub 
drużynowego. 

 W miarę możliwości prosimy 
pakować się do PLECAKA, tak by 
dziecko było w stanie przenieść swój 
bagaż. 

 Jeśli karta kwalifikacyjna nie została 
oddana niezwłocznie należy 
przekazać ją przed wyjazdem do 
kadry biwaku. 

 
Inne: 

 Każdy uczestnik otrzyma koszulkę 
harcerską z logo biwaku. 
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