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Regulamin organizacji biwaków w Hufcu ZHP Łask
Przyjęty uchwałą komendy Hufca ZHP Łask nr 2/11/2015 z dn. 29.11.2015 r.

§1. Postanowienia ogólne
1. Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie
pracy jednostki. Aktualizacje programu pracy jednostki polegające na dodaniu biwaku
lub zmianie jego planowanego terminu muszą być dokonane na 21 dni przed jego
rozpoczęciem.
2. Organizatorem biwaku może być:
a) Podstawowa jednostka organizacyjna (gromada zuchowa, drużyna harcerska,
starszoharcerska, wędrownicza, wielopoziomowa, krąg starszyzny, instruktorów,
akademicki, seniorów, klub specjalnościowy).
b) Szczep lub związek drużyn
c) Komenda hufca lub zespół działający w jej imieniu.
3. Organizator nie może zorganizować kolejnego biwaku do czasu pełnego rozliczenia
poprzedniego.
§2. Zgłaszanie i zatwierdzanie biwaku
1. Biwak należy zgłosić na co najmniej 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.
2. W celu zgłoszenia biwaku należy dostarczyć do komendy hufca kartę biwaku wraz
z załącznikami.
3. Listę uczestników biwaku należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku.
4. Biwak zatwierdzać może komendant hufca lub osoba przez niego wyznaczona.
§3. Kadra biwaku
1. Komendę biwaku stanowią instruktorzy powołani przez komendanta hufca rozkazem
(w tym co najmniej 1 pełnoletni poza komendantem biwaku).
2. Kadrę biwaku stanowią: komenda biwaku oraz inni instruktorzy powołani rozkazem
komendanta biwaku.
3. Na czele komendy biwaku stoi komendant biwaku.
4. Komendantem biwaku może być pełnoletni instruktor ZHP. W szczególnych
przypadkach komendant hufca może wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji
pełnoletniemu harcerzowi pełniącemu funkcję instruktorską w hufcu.

5. Komendant biwaku:
 kieruje pracą kadry biwaku zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi
ZHP oraz innymi przepisami prawa;
 odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników biwaku;
 odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy biwaku;
 odpowiada za prowadzenie dokumentacji biwaku;
 odpowiada za gospodarkę biwaku;
 odpowiada za terminowe i rzetelne rozliczenie biwaku;
 wydaje rozkazy;
 zobowiązany jest udostępnić do wglądu pełną dokumentację biwaku komisji
rewizyjnej oraz członkom komendy hufca.
§4. Dokumentacja biwaku
1. Dokumentację biwaku stanowią:
a) Karta biwaku wraz z załącznikami
b) Lista uczestników biwaku
c) Deklaracje opiekunów
d) Zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w biwaku
e) Rozkazy komendanta biwaku
f) Arkusz kontroli biwaku (w przypadku kontroli)
g) Protokoły powypadkowe
h) Polisa ubezpieczeniowa
i) Potwierdzenia odbioru dziecka z biwaku (w przypadku wcześniejszego opuszczenia
biwaku)
§5. Finanse
1. Źródłem finansowania biwaku może być:
a) Wpłaty uczestników jako dodatkowa składka członkowska zadaniowa (min 20%)
b) Dofinansowanie hufca
c) Wsparcie sponsorów
d) Wsparcie władz lokalnych
e) Środki finansowe jednostek organizacyjnych.
f) Inne
2. Odpowiedzialność za poprawność finansową biwaku bierze na siebie komendant
biwaku.
§6. Kontrola biwaku
1. Biwak podlega kontroli komisji rewizyjnej oraz komendy hufca.
2. Kontrola nie musi być zapowiedziana.
3. Po przeprowadzeniu kontroli komendant biwaku otrzymuje jeden egzemplarz arkusza
kontroli biwaku.
4. Jeśli osoba kontrolująca wyda zalecenia komendant biwaku zobowiązany jest do ich
niezwłocznego wykonania.
5. Arkusz kontroli biwaku stanowi dokumentację biwaku.
§7. Rozliczanie biwaku
1. Na rozliczenie biwaku komendant ma 2 tygodnie.

2. Do rozliczenia biwaku niezbędne są następujące dokumenty:
a) Sprawozdanie merytoryczne
b) Sprawozdanie finansowe oraz oryginały faktur
c) Podpisane oryginały rozkazów wydanych podczas biwaku.
d) Deklaracje opiekunów, zgody rodziców na udział dziecka w biwaku
e) Lista uczestników wraz z odpłatnościami
f) Arkusz kontroli biwaku (jeśli biwak był kontrolowany)
3. Pełne rozliczenie biwaku następuje z chwilą zwolnienia komendy biwaku w rozkazie
komendanta hufca.
§8. Postanowienia końcowe.
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komendy Hufca ZHP Łask.
2. Należy pamiętać, że w myśl przepisów państwowych biwak może spełniać kryteria
wypoczynku ze wszystkimi tego konsekwencjami i podlega wówczas rejestracji we
właściwym kuratorium oświaty.

