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Decyzja Komendy Hufca ZHP Toruń 

nr 2/2013 z dnia  28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad zatwierdzania biwaków harcerskich Hufca 
ZHP Toruń 

 

1. Biwak harcerski moŜe zatwierdzić Komendant Hufca lub Zastępca Komendanta Hufca. 

2. Termin zatwierdzania biwaku: 

- 14-7 dni przed biwakiem – zatwierdzenie programu biwaku (plan ramowy biwaku, konspekty 
zajęć) przez wyznaczonego członka komendy hufca, 

- 14-4 dni przed biwakiem – zatwierdzenie biwaku przez komendanta lub zastępcę (moŜliwość 
drobnych uzupełnień dokumentacji na 2 dni przed biwakiem) 

3. Dokumentacja biwaku potrzebna do zatwierdzenia biwaku: 
- karta biwaku (podpisana przez zarządcę obiektu w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy 

biwaku oraz przez komendanta i opiekunów biwaku)  
- plan ramowy biwaku  
- kserokopia uprawnień opiekuna (nauczyciel, osoba z kursem opiekunów, student kierunków 

pedagogicznych, pełnoletni instruktor Hufca ZHP Toruń -wystarczy opłacona składka 
instruktorska) 

- lista uczestników (imię, nazwisko, adres, pesel) 
- preliminarz biwaku 
- jadłospis 
- kserokopia ubezpieczenia NW uczestników i kadry biwaku (wykupiona polisa na czas 

biwaku, ubezpieczenie roczne hufcowe lub indywidualne środowiska) 
- kserokopia ubezpieczenia OC opiekunów (dotyczy osób z kursem opiekunów  i studentów 

kierunków pedagogicznych)  
4. Dokumenty biwaku mogą zostać wysłane do komendanta lub zastępcy komendanta drogą 

elektroniczną, oprócz karty biwaku która musi być dostarczona do komendy hufca w oryginale. 

5. Biwak zostanie zatwierdzony po otrzymaniu całej dokumentacji biwaku oraz po wywiązaniu się z 
następujących zobowiązań: 

- opłacenie składek harcerskich i instruktorskich (do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału) 

- terminowe rozliczenie zaliczek 

- oddanie dokumentacji jednostki – plan pracy, umowa ze szkołą, informacja o druŜynie 

6. Komendant biwaku (po odbyciu się biwaku) jest zobowiązany dostarczyć do komendy hufca 
oświadczenie zarządcy o przejęciu obiektu w stanie nie pogorszonym 

7. W razie nie dotrzymania przez komendanta biwaku ww. terminów, biwak nie zostanie zatwierdzony 



  

  

      8.   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.torun.zhp.pl. 
 
 
 
 

Komendant Hufca ZHP Toruń 
 

hm. Artur Majerowski 
 
 
 
 
 


