HARCERSKA IMPREZA PLENEROWA
„AKTYWNY I ŚWIADOMY OBYWATEL”
1. Organizatorzy:


Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach



Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

2. Termin:


14 czerwiec 2014r., w godzinach od 10.00 – 16.00

3. Miejsce:


Ośrodek Harcerski w Chorzowie

4. Uczestnicy:


Reprezentacje Hufców

5. Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 5 złotych, w
ramach którego zapewniamy:
 udział w zajęciach,
 ubezpieczenie,
 wyżywienie w postaci prowiantu
 pamiątkową plakietkę
 opiekę medyczną.
Wpisowe należy wpłacać na konto chorągwi.
6. Program imprezy:
Godzina
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00

Przedsięwzięcie
- przyjazd i rejestracja grup
- uroczysty apel
- otwarcie HIP’a, parada państw
- europejski jarmark cudów
- festiwal piosenki
- posiłek
- c.d. jarmarku
- podsumowanie HIP’a oraz wręczenie nagród.
- planowane zakończenie

EUROPEJSKI JARMARK CUDÓW
Każdy z hufców prezentować będzie jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, które
zostaną przydzielone na drodze losowania.
Każdy z hufców uczestniczący w Harcerskiej Imprezie Plenerowej musi przygotować stoisko, na
którym w ciekawy sposób zaprezentowane będzie wylosowane państwo. Na prezentację państwa
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składać się powinno: regionalna potrawa, charakterystyczny strój, herb państwa,
charakterystyczna dla danego państwa budowla. Wszystkie hufce wezmą udział we
współzawodnictwie, na które składać się będą:


udział w konkursach na charakterystyczną dla danego państwa budowlę, potrawę, strój,
stoisko.

Dodatkowo podczas Europejskiego Jarmarku Cudów odbywać się będą imprezy towarzyszące, na
które składać się będą między innymi:


zabawy na dmuchańcach;



legolandia;



„Aktywny obywatel” – gry i zabawy oraz konkursy przygotowane przez ZUS Chorzów;



gra terenowa;



prezentacja prac plastycznych „Europa w moich oczach”



promocja gry „Znaj znak”.

FESTIWAL PIOSENKI
Każdy hufiec biorący udział w Harcerskiej Imprezie Plenerowej może wziąć udział w Festiwalu
Piosenki, który odbywać się będzie w trakcie europejskiego jarmarku cudów. W festiwalu
piosenki mogą wziąć udział hufce w jednej z dwóch kategorii: indywidualnej lub zespołowej i
zaprezentować piosenkę promującą przyjaźń.

7. Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2014r. w wersji
elektronicznej, wg dołączonego wzoru na adres: biuro@slaska.zhp.pl.
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ZGŁOSZENIE NA HARCERSKĄ IMPREZĘ PLENEROWĄ
odbywającą się w dniu 14 czerwca 2014r.

Komenda
Hufca
w
...........................................................................................................................
udział ....................... osobowej reprezentacji hufca.

ZHP
potwierdza

Równocześnie zobowiązujemy się do uiszczenia odpłatności w wysokości 5 złotych od każdego
uczestnika HIP.
Liczba osób reprezentujących
hufiec (proszę wpisać
odpowiednio liczby)

Udział hufca w konkursach
(proszę zaznaczyć „x”)

Ogółem:

Zuchy:

Harcerze:

Harcerze
starsi:

Wędrownicy :

 konkurs kulinarny na charakterystyczną potrawę,
 konkurs na charakterystyczną dla wylosowanego państwa
budowlę,
 konkurs na charakterystyczny dla wylosowanego państwa strój
 konkurs plastyczny „Europa w moich oczach”
 festiwal piosenki, piosenka
pt...................................................................................................
........

kategoria indywidualna

kategoria zespołowa

Wylosowany kraj:
Komendant Hufca
Data podpis
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