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I. ORGANIZATORZY: 
Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach.   
 

II. TERMIN: 
 16.06.2012r. 
 

III. MIEJSCE:  
Ośrodek Harcerski w Chorzowie. 
 

IV. UCZESTNICY: 
Reprezentacje Hufców. 
 

V. WPISOWE: 
Każdy uczestnik HIP’a zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 10 zł 
w, ramach którego zapewniamy: 

 udział w zajęciach,  

 ubezpieczenie, 

 wyżywienie w postaci prowiantu, 

 pamiątkową plakietkę; 

 opiekę medyczną. 
 

VI. PROGRAM IMPREZY: 

9.30 – 10.00  rejestracja grup, formowanie szyku apelowego 

10.00 – 10.30   uroczysty apel inaugurujący Harcerską Imprezę Plenerową 

10.30 – 14.30  Turniej piłki nożnej 
 Prezentacja regionów województwa śląskiego, 
 „I Ty możesz zostad wodzirejem”  
 „Kolorowy zawrót głowy” – pokaz mody 
  „Gotuj na scenie” 
 „Po naszemu, czyli ...po naszemu” 
 „Śląskie śpiewki” 

14.30 – 15.30  Występ zespołu *harcerze+n 

15.30 – 16.00  Podsumowanie HIP’a, wręczenie nagród najlepszym drużynom. 

 
   Prezentacja regionów województwa śląskiego – każdy region województwa 

śląskiego reprezentowany będzie przez ustalone wcześniej hufce. Każdy z regionów 
musi przygotowad prezentację  wykonaną dowolną techniką komputerową 
(prezentacja multimedialna, filmik, itp.), która będzie wizytówką danego regionu. 
W prezentacji powinna znaleźd się informacja na temat znanych ludzi, klubów 
sportowych, miejsc, które warto zobaczyd, symboli i barw miast, wchodzących 
w skład regionu oraz krótkie historie miast. 

 
 „I Ty możesz zostad wodzirejem” – zadaniem regionu będzie przygotowanie 

charakterystycznej  zabawy, piosenki z pokazywaniem, pląsu, taoca lub gry, w którą 
wodzirej włączy publicznośd. 
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 „Kolorowy zawrót głowy” – pokaz mody. Zadaniem będzie przygotowanie strojów 

charakterystycznych dla regionu, które będą przedstawiały osobę w trzech 
„odsłonach”: strój ludowy, osoba wykonującą charakterystyczny - tradycyjny zawód 
oraz strój ucznia. 
 

 „Gotuj na scenie” – na wzór telewizyjnych programów kulinarnych, należy 
przygotowad minipokaz , w trakcie którego zostanie zaprezentowany przepis oraz 
degustacja charakterystycznej dla danego regionu potrawy.  
 

 „Po naszemu, czyli ...po naszemu” – konkurs opowiadao lub legend  o regionie 
opowiedzianych w gwarze. 

 
 „Śląskie śpiewki” – każdy region przedstawia piosenkę w gwarze danego regionu, 

tradycyjną dla regionu lub o danym regionie. 
 

 Turniej piłki nożnej – każdy region wystawia 7 osobową reprezentację (6+1), który 
rozegra mecze (2x 15min) w systemie pucharowym. 

 
 

VII. ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z wpisowym należy składad w Biurze Komendy 
Chorągwi w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca br.  
Dodatkowo każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadad pisemną zgodę rodzica na 
udział w zajęciach, która pozostaje w dokumentacji hufca. 
Każda reprezentacja hufca musi również posiadad dokumentację wycieczki wg 
obowiązujących przepisów (karta wycieczki, oświadczenia pełnoletnich opiekunów). 
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WZÓR ZGŁOSZENIA NA HARCERSKĄ IMPREZĘ PLENEROWĄ 
 

Komenda Hufca ZHP w  _____________________________________________________ 

zgłasza udział ___________ osobową reprezentację w Harcerskiej Imprezie Plenerowej, która odbędzie się 16 czerwca br. w Ośrodku 
Harcerskim w Chorzowie. 
Zobowiązujemy się uiścid wpisowe w wysokości 10 złotych od każdego uczestnika HIP’a, płatne przelewem na konto.  
 

LISTA UCZESTNIKÓW HIP’A 

L.p. Imię i nazwisko Pesel Adres zamieszkania Imię 
ojca/matki  lub 
opiekuna 

Nr 
telefonu 

Wpisowe Podpis 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         



5 
 

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

 
Opiekunowie  

Imię i nazwisko    

PESEL    

Adres zamieszkania    

Nr telefonu    

Nr dowodu osobistego    

 
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialnośd za zdrowie i życie powierzonych mej opiece dzieci podczas Harcerskiej Imprezy Plenerowej, 
która odbędzie się 16 czerwca br. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Oświadczam równocześnie, że znane są mi przepisy dotyczące 
organizacji wycieczek i zobowiązuję się ich przestrzegad. 
 
___________________________________  ________________________________  ___________________________ 
Podpis opiekuna                           Podpis opiekuna                                                                        Podpis opiekuna 

 
 

_______________________          ____________________________ 
Miejscowośd, data                     Podpis komendanta hufca 
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WZÓR ZGODY RODZICÓW NA UDZIAŁ W HARCERSKIEJ IMPREZIE PLENEROWEJ 
 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
 ________________________________________________________________________ 
     (Imię i nazwisko dziecka ) 

w Harcerskiej Imprezie Plenerowej, która odbędzie się 16 czerwca br. w Ośrodku 
Harcerskim w Chorzowie.  

 
____________________________    ____________________________ 

Miejscowośd, data       Czytelny podpis rodzica 
 
       ____________________________ 
        Nr dowodu osobistego 
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Podział Hufców Chorągwi na Śląskiej na Harcerską Imprezę Plenerową. 
 
„Zagłębie i małopolska” 

1. Sosnowiec 
2.  Ziemi będzioskiej 
3.  Dąbrowa Górnicza 
4.  Jaworzno 
5.  Chrzanów 

 
 
„Żywiecczyzna / Beskidy” 

1.  Beskidzki 
2.  Czechowice – Dziedzice 
3.  Ziemi Cieszyoskiej 
4.  Żywiec 
5.  Węgierska Górka 

 
„Jura krakowsko – częstochowska” 

1. Częstochowa 
2. Ziemi  Myszkowskiej 
3.  Lubliniec   
4. Kłobuck 
5. Ziemi Tarnogórskiej  

 
„Śląsk zachodni” 

1. Bytom 
2.  Piekary śląskie 
3.  Ruda Śląska 
4. Zabrze 
5. Ziemi Gliwickiej 

 
„Śląsk centralny” 

1. Katowice 
2.  Chorzów 
3.  Mysłowice 
4. Siemianowice śląskie 
5. Mikołów  
6. Ziemi Tyskiej 

 
„Śląsk południowy” 

1. Ziemi  Rybnickiej 
2. Ziemi raciborskiej 
3. Żory 
4. Jastrzębie Zdrój 
5. Ziemi Wodzisławskiej 
6. Rydułtowy 
7. Czerwionka – Leszczyny 

 
 


