
Rajd-Biwak Zuchowy 

„JURA 2012” 

Kobylica 18.05.2012 
 

 

 

 

I Organizator 

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec 
 

II Cele: 

 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie dzieci 

do uprawiania sportu, 

 Upowszechnianie oraz popularyzowanie sportu, 

 Rozwijanie sprawności fizycznej, 

 Uczenie zasad zdrowej rywalizacji, 

 Przygotowanie dzieci do współpracy, współzawodnictwa, 

wygrywania i przegrywania, 

 Uczenie tolerancji oraz poszanowania zasady fair play. 
 

III Termin i miejsce biwaku 

18. 05.2012 -  ośrodek harcerski w Kobylicy. 

 

IV Uczestnictwo i zgłoszenia 

Uczestnikami biwaku są członkowie gromad zuchowych hufca ZHP 

Sosnowiec.  

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 10.05.2012r.                                                                             

/lista w załączeniu, podajemy dzieci i opiekunów,                                         

jeden opiekun na 15 dzieci / na adres: 

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec  ul. 1-go Maja 21/23                                                                       

41-200 Sosnowiec   tel. 32 266 19 91 lub  32 266 66 79                                                            

e-mail; hufiec@sosnowiec.zhp.pl  

Po tym terminie gromada zabezpiecza sobie transport sama !!!!  

 

mailto:hufiec@sosnowiec.zhp.pl


V Wyposażenie uczestnika 

- mundur 

- strój sportowy 

- wygodne obuwie 

- mile widziany sprzęt sportowy typu: skakanki, obręcze, rakietki, 

ringo, woreczki z grochem itp.  

VI Organizator zapewnia 

- przejazd autokarem 

- gorący posiłek 

- napoje herbata, woda z sokiem 

- nagrody dla zwycięskich gromad 

- dyplomy dla gromad 

- niespodzianki /słodkości/ 

VII Odpłatność: 10 zł. od osoby /wpłaty z listą do 10.05.12/                                   

wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

    Wpłaty na konto hufca: 

    ING bank Śląski 22 1050 1360 1000 0008 0000 2040 

    z dopiskiem RAJD. 
 

VIII Program biwaku    18.05.12. – piątek  
 

1. wyjazd z Sosnowca godz. 10.00, 

2. przejazd do Jaroszowca Olkuskiego, 

3. przejście trasy na Kobylicę /oznakowana trasa/, 

4. imprezę rozpoczynamy apelem, 

5. rozgrywki sportowe, zabawy, pląsy, 

6. gorący posiłek, 

7. ognisko - rozdanie nagród i dyplomów /każda gromada 

przygotowuje piosenkę gromady i jeden występ solowy/ 

8. ok. 16.00 wyjazd do Sosnowca. 

  

Czuwaj! 



LISTA UCZESTNIKÓW  RAJDU - BIWAKU 
 
Gromada nr im.   

Nazwa patrolu:   

Szkoła   

Imię i nazwisko dowódcy patrolu   

Lista członków patrolu 

Lp. Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania 
imię ojca – matki 

lub opiekuna nr telefonu wpisowe podpis 

1.       10.-  
2.       10.  
3.       10.  
4.       10.  
5.       10.  
6.       10.  
7.       10.  
8.       10.  
9.       10.  
10.       10.  
11.       10.  
12.       10.  
13.       10.  
14.       10.  
15.       10.  
16.       10.  
17.       10.  
18.       10.  
19.       10.  
20.       10.  
21.       10.  



 
Pełnoletni drużynowy                                                             

Nazwisko i imię  
PESEL   

Adres zamieszkania   

Kontakt telefoniczny   

Nr dowodu osobistego   

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonej mej opiece 
dzieci podczas rajdu-biwaku Hufca ZHP Sosnowiec w terminie 18.V.2012r. 
Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin rajdu i zobowiązujemy się go przestrzegać. 

                                                                                                                                                                  .............................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        czytelny podpis drużynowego 

 

Opiekun 

Nazwisko i imię  
PESEL   

Adres zamieszkania   

Kontakt telefoniczny   

Nr dowodu osobistego   

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonej mej opiece 
dzieci podczas rajdu-biwaku Hufca ZHP Sosnowiec w terminie 18.V.2012r. 
Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin rajdu i zobowiązujemy się go przestrzegać. 

                                                                                                                                                                  .............................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        czytelny podpis opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


