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START HARCERSKI HUFCA MYSŁOWICE 
„Azja- kraina bogatych kultur” 

W DNIACH 1-2 PAŹDZIERNIKA 2016 
 
 

PROLOG: 
Start Harcerski to impreza przeznaczona dla wszystkich osób zrzeszonych przy hufcu Mysłowice, której 

celem jest wspólne rozpoczęcie tegorocznej harcerskiej przygody. Tym razem, aby wziąć udział  
w imprezie należy nie tylko przedłożyć odpowiednie dokumenty w terminie do komendy hufca, ale 
dodatkowo wywiązać się z zadań przedbiwakowych. Dwudniowy Start Harcerski inspirowany jest 
Azją, zaś uzyskiwane w tym czasie punkty wyłonią zwycięzcę. Organizatorzy zapewniają w sobotę 

ciepły obiad, zaś kolację i śniadanie każdy uczestnik powinien sobie zapewnić we własnym zakresie. 
Zapraszamy wszystkie drużyny do udziały we wspólnym rozpoczęciu nadchodzącego roku 

harcerskiego!  

ORGANIZATOR: 
Komenda Hufca Mysłowice ZHP 

PDW Niezgodni 
 

TERMIN: 
 01.10.-02.10.2016r. 

start:  godz. 09:30 (rejestracja),  
zakończenie: godz. 11:30 (zwolnienie przez oboźnego) 

 
MIEJSCE: 

Mysłowice, dokładny adres zostanie udostępniony w przeciągu kilku dni 
 

KADRA: 
Komendant Startu Harcerskiego: 

pwd. Michał Grzeszkowiak 697 178 397 
Komendant biwaku: 

sam. Natalia Kocur 
Oboźny biwaku: 

sam. Monika Kocur 
Szef gry głównej: 
sam. Natalia Kocur 



  
  

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W Starcie Hufca mogą uczestniczyć członkowie drużyn harcerskich Hufca Mysłowice ZHP oraz 
osoby niezrzeszone zgłoszone wcześniej przez drużynowego lub opiekuna poprzez przedłożenie 
odpowiednich dokumentów w obowiązujących terminach, które uiściły opłatę za biwak poprzez 
wpłacenie jej do dnia 26 września na numer konta bankowego hufca. Uczestnicy większość zadań 
wykonywać będą całością składu zgłoszonej drużyny, jednakże będą wyjątki od tej reguły. 

Drużynowy/opiekun drużyny jest zobowiązany do posiadania przy rejestracji kopii polisy 
ubezpieczeniowej wszystkich członków drużyny biorących udział w Starcie Harcerskim, listy 
członków i oświadczenia opiekuna oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych zmian osobowych 
w drużynie do komendanta imprezy. Niezgodność składu patrolu ze zgłoszonym stanem – o ile nie 
była wcześniej uzgodniona – może spowodować dyskwalifikację drużyny na starcie imprezy. 

 
PROGRAM: 

Program został przygotowany z myślą o każdym pionie wiekowym w taki sposób, aby zapewnić 
zarówno sprawdzenie swoich umiejętności, jak i naukę nowych. Organizatorzy zapewniają nagrody 
rzeczowe dla zwycięzców, urozmaicony program oraz wykwalifikowaną kadrę. 

 
 

ZGŁOSZENIA: 
do 28.09.2016r. należy przesłać na adres hufiec@myslowice.zhp.pl + phm.laufer@gmail.com + 

aleksandra.lis.1989@gmail.com (troje odbiorców) lub donieść do biura Hufca Mysłowice 

 

KOSZTY: 
Każdy uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 20zł – osoby zrzeszone oraz 35zł -
osoby niezrzeszone (bez opłaconych składek członkowskich za III kwartał). Całość kwoty należy 
wpłacić do dnia 26.09.2016r. przelewem na konto hufca: 

ZHP KOMENDA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI 
KOMENDA HUFCA MYSŁOWICE 
ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice 

nr konta Pekao S.A.: 
40 1240 4315 1111 0000 5302 4798 

W tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę drużyny oraz „Start Harcerski” 
 

Dodatkowo informujemy, iż po zweryfikowaniu listy uczestników otrzymanej 28 września pod 
kątem wpłat za biwak oraz zapłaconych składek członkowskich za III kwartał, w przypadku braków 
drużynowi otrzymają e-mailowo informację zwrotną z nazwiskami uczestników, którzy nie wpłacili 
pieniędzy za Start, bądź którzy w trakcie rejestracji na Start Harcerski z powodu braku zapłaconych 
składek będą musieli dopłacić różnicę 15zł. Brak dopłacenia różnicy kwot wyeliminuje z możliwości 
uczestnictwa w biwaku i będzie skutkowało natychmiastową koniecznością odebrania uczestnika 
przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 



  
  

 
WARUNKI RYWALIZACJI: 

Całość imprezy składa się z serii zadań  do wykonania przez drużyny zadań przedbiwakowych oraz 
zadań w trakcie imprezy. Punktacji podlegają osiągnięte wyniki, sposób realizacji oraz 
zorganizowanie drużyny podczas trwania imprezy. Drużyny, które wezmą udział w HIP2016 zostaną 
wyróżnione dodatkowymi punktami w tabeli współzawodnictwa drużyn na Starcie Harcerskim. 
 
 

ZADANIA PRZEDBIWAKOWE: 
1) Udział w Harcerskiej Imprezie Plenerowej, która odbędzie się w dniach 24-25.09.2016r  

w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie (zgłoszenia do 17.09.2016r, pod linkiem: 
http://www.hip.slaska.zhp.pl/). Zadanie jest nieobowiązkowe, jednak dodatkowo punktowane  

2) Przygotowanie drużyn do Potyczek Azjatyckich poprzez przygotowanie na Start Harcerski:  
a) flagi państwa jako proporca drużyny 
b) słowniczka podstawowych słów: dzień dobry, przepraszam, nazywam się, dziękuję,  
do zobaczenia/do widzenia 
c) krótkiego przedstawienia swojego państwa w dowolnej formie: scenka, plakat wraz  
z omówieniem, inna artystyczna forma. Uwaga! Prezentacja multimedialna nie będzie 
uznawana 
d) tradycyjnego tańca lub ludowej piosenki 
e) ciekawostek dotyczących wylosowanego kraju   

Państwa azjatyckie zostały dopasowane do drużyn poprzez losowanie opublikowane pod 
linkiem: https://youtu.be/5j3hrYgJDX4. Zamiana państw pomiędzy drużynami nie jest możliwa, 
zaś w przypadku ewentualnego łączenia drużyn należy przygotować oba przydzielone państwa. 
Prosimy o zaangażowanie się w przedstawienie zadania wszystkich członków drużyn : )  

 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
Czynny udział w zajęciach, stosowanie zasady „fair play” oraz przestrzeganie zaleceń organizatorów, 
bezwzględne podporządkowanie się instruktorom podczas zajęć. W przypadku rezygnacji drużyny  
z uczestnictwa w grze (zarówno przed startem, jak i już w czasie trwania imprezy), opiekun ma 
obowiązek zgłoszenia tego faktu osobiście lub telefonicznie do komendanta imprezy. 

 
 

ZALECANE WYPOSAŻENIE: 
Drużyna: mapa Mysłowic, busola, apteczka, przybory do pisania, papier, atrybuty potrzebne do 
Potyczek Azjatyckich 

Uczestnik: obowiązkowo dokument tożsamości (legitymacja, opiekun drużyny – dowód osobisty), 
zapas wody pitnej, menażki, kubki oraz sztućce, jedzenie na kolację w sobotę oraz niedzielne 
śniadanie, nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV, 
śpiwór, karimata, latarka oraz ciepła odzież. 



  
  

 

REGULAMIN 

1. Regulamin obowiązuje każdego uczestnika „Startu Harcerskiego”  
od momentu przyjazdu do miejsca zakwaterowania do oficjalnego zakończenia. 

2. Uczestnictwo drużyny w biwaku jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu w czasie rejestracji 
kompletnej dokumentacji zatwierdzonej przez Komendanta Hufca. 

3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 8:00 (chyba, że Oboźny zarządzi inaczej). 

4. Nikt samodzielnie, bez zezwolenia Komendanta/Oboźnego nie może opuścić miejsca imprezy. 

5. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek na terenie imprezy. 

6. Każda Drużyna bezwzględnie zobowiązana jest do uprzątnięcia miejsca, w którym była 
zakwaterowana i zdania go Oboźnemu. 

7. Uczestnik zobowiązany jest wykonywać polecenia Komendanta/Oboźnego oraz swoich 
przełożonych. 

8. Każdy uczestnik musi przestrzegać obowiązującego planu biwaku i uczestniczyć  
we wszystkich zajęciach. 

9. Nad bezpieczeństwem uczestników biwaku czuwają ich drużynowi/opiekunowie. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania prowiantu oraz napojów na 2 dni. 

11. Nie wolno wnosić alkoholu i innych używek oraz ich spożywać. 

12. Nie wolno spać poza miejscem do tego wyznaczonym. 

13. Każdy uczestnik ma własny śpiwór, w którym sam śpi. 

14. Nie wolno używać sprzętu znajdującego się na terenie ośrodka – szczególnie sprzętu 
nagłaśniającego, rzutników multimedialnych, zestawów tablic interaktywnych, zestawów 
komputerowych, sprzętu sportowego. 

15. Uczestnik, bądź jego prawny opiekun finansowo odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody. 

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą DOBREGO HUMORU! 

17. Każdy uczestnik dopuszczający się złamania w/w regulaminu zostanie niezwłocznie wydalony. 

18. Kwestie sporne podczas imprezy rozstrzyga Komenda biwaku. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

20. Uczestnictwo danej drużyny w biwaku oznacza zaakceptowanie przez nią niniejszego regulaminu 
biwaku. 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy. 

 


