
Biwak w Rudach 
3-6 maja 2018 r.

1. Wyjazd i Powrót
Zbiórka na wyjazd w czwartek, 3 maja o godzinie 14:50 na dworcu PKP (przed kasami). Planowany powrót 
w niedzielę, gdzie na dworcu PKP mamy być o 14:46. Śpimy pod namiotami na polanie niedaleko lasu w 
Kuźni Raciborskiej. 

2. Koszt biwaku to 90 zł (każdy z uczestników dostaje softshell)
W tym przejazd, ubezpieczenie, wyżywienie. Każdy z uczestników otrzyma softshell. Pieniądze wraz z 
odciętą zgodą należy dostarczyć najpóźniej do 21 kwietnia do drużynowego lub przybocznego lub wpłacić 
na konto 77 8876 0009 0034 9011 2000 0008 Odbiorca: Okręg Górnośląski, ul. Damrota 2a oficyna, 
45 – 064 Opole. Tytuł wpłaty musi brzmieć: „Składka programowa na uczestnictwo w biwaku w Kuźni 
Raciborskiej (tu wpisać imię i nazwisko uczestnika), RZDH”.

3. Wyposażenie
Na biwak należy zabrać:
- Mundur, strój na zmianę do gier polowych/wybrudzenia, ciepłą kurtkę, bluzę.
- Podbitą legitymację, notatnik, długopis, przybory do szycia (igła i nitka).
- Menażkę, niezbędnik (sztućce), nóż/scyzoryk, kubek
- Suchy prowiant (jeden chleb), i coś do chleba (pasztet, dżem, paprykarz, ser), herbatę (na piątek).
- Ręcznik i kosmetyczkę, bieliznę, strój do spania (dres, pidżama)
- Śpiwór, karimatę, latarkę.
- Warunek uczestnictwa: opłacone składki harcerskie!

Biwak współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Racibórz w ramach realizacji
zadania „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Czuwaj! 

pwd. Karol Kurp HO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA
Imię i nazwisko rodzica: …....................................................

Imię i nazwisko dziecka: …....................................................

Adres zamieszkania: ….................................................................................................................

PESEL dziecka: …......................................................

Data i miejsce urodzenia dziecka: …...............................................................

Telefon kontaktowy do opiekunów: ….............................................................

Ja …........................................................ niżej podpisany/a legitymujący się dowodem osobistym

….............................................................. wydanym przez …............................................................ 

wyrażam zgodę na udział mojego syna …............................................................................. w 
biwaku, który odbędzie się w Kuźni Raciborskiej w dniach 3 – 6 maja 2018 r.

…..........................................................................
(Podpis rodzica bądź opiekuna)           

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia biwaku harcerskiego przez Związek Harcerstwa

Rzeczypospolitej, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).


