
KARTA ZGŁOSZENIOWA BIWAKU  
W  KO M E N D Z I E  HU F C A  ZHP TO R U Ń  I M .  M I K OŁ A J A  KO P E R N I K A

Organizator biwaku:(1)

Liczba uczestników biwaku ogółem:(2) Liczba uczestników do 10 r.ż.:(3) Liczba uczestników powyżej 10 r.ż.:(4) Liczba kadry:(5)

Termin biwaku:

Nazwa miejsca zakwaterowania:(6)

Ulica:: Numer::

Kod pocztowy:: Miejscowość: Gmina:

Warunki bytowe:(7) Rodzaj transportu:(8)

ZGODA WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY OBIEKTU:  

Wyrażam zgodę na organizację biwaku na warunkach jak opisano powyżej. Sprawy 
rozliczenia finansowego ustala komendant biwaku z właścicielem/zarządcą obiektu.

Data: Miejscowość: Pieczęć oraz podpis:

ZAŁĄCZNIK POTWIERDZENIE

Zatwierdzony szczegółowy plan biwaku 

Lista uczestników z podziałem na opiekunów

Preliminarz

Jadłospis (na wszystkie dni biwaku)

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO ZATWIERDZENIA BIWAKU: POTWIERDZENIE

Opłacone składki członkowskie za wszystkie 
jednostki biorące udział w biwaku
Zatwierdzony przez odpowiedniego namiestnika 
plan pracy jednostki
Udział na corocznej kontroli dokumentacji 
jednostki



W  poczuciu  pełnej  osobistej  odpowiedzialności  przed  własnym  sumieniem,  rodzicami  
i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na biwaku
opisanym na  odwrocie  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży,  regulaminu  przeciwpożarowego,  regulaminu  kąpieli,
regulaminu poruszania się po drogach, przepisów sanitarnych, BHP i Statutu ZHP.
Uzyskałem zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w biwaku.

Stopień imię i nazwisko 
Seria i nr dowodu

osobistego
Numer ewidencji

ZHP
Numer telefonu Podpis

KOMENDANT BIWAKU:(9)

OPIEKUNOWIE:(10)

ZATWIERDZENIE BIWAKU:  

Miejscowość

Pieczęć
Podpis i pieczęć Komendanta Hufca lub

osoby przez niego upoważnionej:Data

1) Podać pełną nazwę jednostki organizującej biwak – drużyny, gromady, kręgu czy szczepu.
2) Należy podać liczbę wszystkich uczestników biwaku bez komendanta oraz opiekunów.
3) Należy podać liczbę uczestników, którzy nie mają ukończonych 10 lat, zgodnie z datą urodzin, a nie

rocznikiem.
4) Należy podać liczbę uczestników, którzy ukończyli 10 lat, zgodnie z datą urodzenia, a nie rocznikiem.
5) Należy podać liczbę ścisłej kadry biwaku – komendant+opiekunowie.
6) Podać pełną nazwę miejsca zakwaterowania – np. Szkoła Podstawowa w Lubiczu, Hufiec ZHP Toruń.
7) Podać rodzaj zakwaterowania – np. w budynku, pod namiotami, na karimatach, łóżkach polowych...
8) Podać rodzaj transportu – np. PKS, PKP, autobus wynajęty (podać nazwę firmy), pieszo itd.
9) Komendantem biwaku może być pełnoletni instruktor ZHP z opłaconą składką członkowską oraz

zaliczoną służbą instruktorską lub czynny nauczyciel.
10) Opiekun –  pełnoletni  instruktor  ZHP z  opłaconymi  składkami  instruktorskimi,  bądź  pełnoletnia

osoba z  ukończonym kursem na wychowawców na placówkach wypoczynku.  Opiekun nie  może
jednocześnie sprawować funkcji komendanta biwaku.


