
                     Biwak wędkarsko – harcerski ,,Przygoda z wędką” 

Warunki uczestnictwa 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podczas tegorocznego biwaku 

obowiązywał będzie podwyższony reżim sanitarny. W związku z powyższym ograniczona 

została liczebnośd uczestników do 23 z podziałem na grupy. Każda grupa realizowad będzie 

odrębny program. 

Wszystkie pomieszczenia i sprzęty będą systematycznie dezynfekowane. Na teren obiektu 

(poza wyznaczoną strefą) nie będą miały wstępu osoby postronne (w tym niestety również 

rodzice i opiekunowie). Posiłki odbywad się będą odrębnie dla każdej grupy . Stanica zostanie 

wyposażona we wszystkie wymagane środki ochrony sanitarnej. Zajęcia poza terenem 

obiektu zostaną ograniczone i odbywad  się będą z zachowaniem zasad kwarantanny 

społecznej. 

- w biwaku może uczestniczyd młodzież z PZW i harcerze w wieku 10-15 lat                         

- biwak odbędzie się w dniach 17 – 20.06.2021r. na stanicy PZW w Murowaocu                      

- start godz.17.00  

- odbiór w niedzielę do godz.15.00/godz. uzgadniana w dniu przyjazdu dziecka/                                                                                                                        

- przyjazd i powrót we własnym zakresie                                                                                  

- zgłoszenia poprzez prezesów kół i drużynowych podając – imię nazwisko , 

adres nr. pesel , tel. kontaktowy                                                                                                 

- zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dn. 07.06.2021r.   

- ze względu na ograniczona ilośd miejsc obowiązuje kolejnośd zgłoszeo                                      

- zapewniamy:  pełne wyżywienie, miejsce noclegowe /domki kempingowe/ 

ciekawe zajęcia i szkolenie praktyczne , opiekę kadry instruktorskiej ZHP                                                                                     

- uczestnik zabiera ze sobą : maseczkę ochronną, sprzęt wędkarski/ wędka, 

wiadro na zanętę, wypychacz , rzeczy i obuwie na przebranie do łowienia, 

siedzisko najlepiej składane/odzież przeciwdeszczową  /można  zabrad 

śpiwór/przybory toaletowe oraz uśmiech i podpisaną zgodę na uczestnictwo w 

biwaku z ewentualną informacją jeżeli dziecko choruje, jest uczulone ,bierze 

lekarstwa itp. 

- zabrania się posiadania i używania tabletów, laptopów itp. urządzeo za 

których uszkodzenie ,zagubienie itp. organizator nie ponosi odpowiedzialności 

- zakaz posiadania telefonów w trakcie zajęd ,używanie telefonów dozwolone 

tylko za zgodą opiekunów w czasie wolnym od zajęd  

- każdy zgłoszony uczestnik spoza PZW lub ZHP powinien posiadad 

ubezpieczenie  



Biwak zorganizowany będzie zgodnie z zachowaniem procedur bezpieczeostwa  

związanych z epidemią COVID-19  

Bez podpisanej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych/ oraz pisemnego 

oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeostwa w związku z 

epidemią COVID-19, nie ma możliwości uczestnictwa w biwaku . 


