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REGULAMIN 
Piknik Hufca ZHP Gorlice 2022 
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Informacje ogólne 
§1. Wydarzenie organizowane jest przez Zespół Programowy Hufca ZHP Gorlice.  

Komenda wydarzenia: 

• pwd. Michał Ligęza – komendant, 

• pwd. Julia Baran – zastępczyni komendanta, 

• dh. Miłosz Bedryło – oboźny, 

• dh. Joanna Czeluśniak – kwatermistrzyni, 

• dh. Miłosz Gawlak – członek komendy ds. Programowych, 

• dh. Wojciech Kurylak – członek komendy ds. Promocji. 

Kadra wspierająca: 

• dh. Michał Gil – wsparcie ds. obozowych  

• dh. Mateusz Kulka – wsparcie ds. kwatermistrzowskim, 

• dh. Krzysztof Szetela – wsparcie ds. programowych. 

§2. Wydarzenie skierowane jest do drużyn Hufca ZHP Gorlice; członkowie Hufca niezrzeszeni 

w jednostkach podstawowych oraz członkowie ZHP spoza Hufca Gorlice, zainteresowani 

udziałem, proszeni są o kontakt z kadrą wydarzenia: program@gorlice.zhp.pl, lub bezpośrednio z 

Komendantem: pwd. Michał Ligęza, michal.ligeza@zhp.net.pl, +48 789 222 953    

§3. Celem Pikniku jest kształtowanie potrzeby życia na łonie natury oraz promocja biwaku jako 

podstawowego narzędzia wychowawczego. 

§4. Piknik odbywa się w miejscowości Czarne, gm. Sękowa.  

§5. Piknik rozpoczyna się w piątek 27 maja (zakwaterowanie w godzinach 15-18), a kończy 

w niedzielę 29 maja (ok. 11:00-12:00). 

§6. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz (https://forms.office.com/r/d1FLZaPRHD) i trwają od 

1 do 17 maja. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgłoszeniem własnego biwaku 

drużyny i powinno być ujęte w planie pracy. Kadra wydarzenia przekazuje zgłoszenia 

Komendzie Hufca, aby biwak zgłoszony był zgodnie z Instrukcją działania Podstawowych 

Jednostek Organizacyjnych ZHP. 

§7. Drużyny przekazują do kasy wspólnej Pikniku składkę zadaniową na obiad, poprzez wpłatę 20zł 

od osoby na konto hufca, tytułem: Drużyna – ilość osób – Piknik 2022. Drużynowy nie ponosi 

odpłatności. 

§8. Każda drużyna powinna zabrać sprzęt biwakowy w ilości odpowiedniej do ilości uczestników 

(namioty, karimaty, sprzęt do gotowania).  
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§9. Kadra wydarzenia zapewnia: 

• Wodę 

• Teren pod namioty 

• Sanitariat (toalety) 

• Produkty na obiad i kolację w sobotę 

• Ciekawe zajęcia i materiały potrzebne do ich realizacji 

§10. W czasie wydarzenia, będzie możliwość uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej obrządku 

rzymskokatolickiego lub w zajęciach wychowania duchowego. 

Program 
§11. W czasie wydarzenia, harcerze poznają wybraną kulturę europejską, związaną z życiem na łonie 

przyrody. 

§12. Odpowiednie metodyki wcielą się w przedstawicieli różnych kultur, by poznać ich specyfikę oraz 

rozwijać określone cechy: 

• Zuchy – Wołosi 

• Harcerze – Germanie, 

• Harcerze Starsi – Celtowie, 

• Wędrownicy – Łemkowie. 

§13. Każdy z pionów będzie posiadał wyznaczonego opiekuna z kadry Pikniku („starca rodu”), który 

będzie nadzorował aktywności danego pionu. 

§14. Harmonogram wydarzenia podany jest poniżej w tabeli. Elementy opisane jako „we własnym 

zakresie” realizuje drużyna samodzielnie (materiały na śniadania/kolacje, własna organizacja 

czasu w ramach bloku). 
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Czas Zuchy Harcerze Harcerze 
Starsi 

Wędrownicy 

Piątek  
15:00 - 18:00 

Zakwaterowanie - we własnym zakresie 

Piątek 
18:00-18:30 

Wprowadzenie fabularne 

Piątek 
18:30 - 20:00 

Kolacja, toaleta wieczorna – we własnym zakresie 

Piątek  
20:00 – 21:00 

Dla chętnych – luźne śpiewogranie, pozostali: czas wolny  

Piątek 22:00 - Sobota 
7:00  

Cisza nocna we wszystkich podobozach 

Sobota  
7:00 – 7:30 

Pobudka, toaleta poranna, rozgrzewka – pionami (starcy rodu) 

Sobota  
7:30-8:30  

Śniadanie – we własnym zakresie 

Sobota  
8:30-9:45 

Spisanie 
wewnętrznych 
zasad  
i obrzędowości 

Praca wspólna: dekorowanie obozowiska, 
praca z materiałem natury 

Służba 
(ubrania do 
pobrudzenia) 

Sobota  
10:00-12:45 

Zwiad – 
poszukiwanie 
materiałów do 
produkcji 
wywaru 

Zajęcia praktyczne 
(ubrania do 
pobrudzenia) 

Służba  
(ubrania do 
pobrudzenia) 

Służba 
(ubrania do 
pobrudzenia) 

Sobota  
13:00-16:00 

Samodzielne gotowanie obiadu (materiały dostarczone przez kadrę, zgodnie ze 
zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem) – zuchy gotują wspólnie z wyznaczoną starszą 
grupą 
Sprzątanie, cisza poobiednia – we własnym zakresie 

Sobota  
16:00-17:45 

Sporządzanie 
magicznego 
wywaru (deser) 

Gra o tematyce 
środowiskowej 

Gra taktyczno-
fabularna  

Gra taktyczno-
fabularna  

Sobota  
18:00-19:00 

Msza św. rzymskokatolicka lub zajęcia duchowe 

Sobota 
19:20-19:40 

Fabularne podsumowanie dnia 

Sobota 
19:45-21:00 

Wspólne ognisko – możliwość upieczenia ziemniaków itp. 

Sobota 22:00- 
Niedziela 7:00  

Cisza nocna we wszystkich podobozach 

Niedziela 7:00 – 7:30 Pobudka, toaleta, rozgrzewka – pionami (starcy rodu) 
Niedziela 7:30-8:30  Śniadanie – we własnym zakresie 
Niedziela  
8:30-10:00 

Składanie obozowisk 

Niedziela 
10:00-11:00 

Apel kończący 

Niedziela  
11:00-12:00 

Wyjazd 
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Postanowienia końcowe 
§15. Kadra Pikniku zastrzega sobie prawo do ostateczniej interpretacji regulaminu. 

§16. Kadra Pikniku zastrzega sobie prawo w sytuacji wyższej potrzeby do zmiany regulaminu, w tym 

harmonogramu. 

 

 

 

 

 

 

 

  


