Materiał opracowany w ramach próby podharcmistrzowskiej
pwd. Krzysztof Białas
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
„Biwak i jego organizacja. Rola drużynowego w drużynie NS”
Zajęcia prowadzone na kursie drużynowych Nieprzetartego Szlaku 21.04.2007r
Prowadzący: pwd. Krzysztof Białas
Czas trwania: 90 min
Cel warsztatu: Pokazanie przyszłym drużynowym na czym polega organizacja biwaku, co jest potrzebne do
jego zorganizowania i jaką jest w tym jego rola.
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Cele szczegółowe:
Drużynowy NS potrafi zaplanować i zorganizować biwak
Drużynowy wie jakie materiały będą potrzebne do zorganizowania biwaku
Drużynowy wie jaka jest jego rola podczas organizowania biwaku dla drużyn NS
Drużynowy wie jaka jest kolejność planowania biwaku.
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Przebieg zbiórki:
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki - przedstawienie się przez poszczególne zastępy.
Zbiórka na zewnątrz. Podział na zastępy.
Omówienie tematu zajęć i rozpoczęcie gry terenowej.
Wykonywanie zadań na poszczególnych punktach gry.
Podsumowanie gry terenowej oraz rozszyfrowanie haseł zdobytych podczas biegu.
Uporządkowanie rozszyfrowanych haseł na tablicy: 1.Planowanie, 2.Zatwierdzanie, 3.Realizacja
programu, 4.Rozliczenia
7. Omówienie poszczególnych punktów i podsumowanie tej części zajęć.
8. Gra integracyjna
9. Uczestnicy kursu otrzymują zadanie – stworzenie planu biwaku, losują tematykę programu biwaku
10. Każda z grup przedstawia swój plan, przykleja go na ścianie.
11. Omówienie treści zajęć
12. Obrzędowe zakończenie zbiórki.
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Potrzebne materiały:
Karta z znakami patrolowymi
Materiały na każdy punkt: plecak + rzeczy potrzebne do spakowania na biwak, klawiatura, wiatrówka,
tarcze,
Szyfry
Karty patrolowe
Karty biwaku
Karta wycieczki
Harmonogram biwaku do wypełnienia z zadanymi tematami.
Metody i formy pracy na zbiórce:
Gra terenowa;
pogadanka;
gry zespołowe
gra integracyjna
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aneks

KARTA BIWAKU

.

.

pieczęć organizatora

................................................................
nazwa imprezy

I
1. Miejsce:

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

................................................

.

(dokładny adres, tel.) – trasa,

2. Termin:

................................................

.

3. Organizator biwaku:

.....
(nr i nazwa jednostki)

kadra:

.....
(komendant, telefon)

.....
(zastępca, telefon)

ilo?? kadry:

ilo?? go?ci:

......

Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na biwaku

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na biwaku zorganizowanym przez
........................................................................... w ....................................................... od .............. do ….........................r. oświadczam, co
następuje:
1) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/ am się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci i młodzieży;
2) zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na
biwaku;
1) uzyskałem/am pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w biwaku.
1. ......................... .......................................................................................................

......... ..............................................................................

(imię i nazwisko opiekuna)

(data / podpis)

2. ......................... .......................................................................................................

......... ..............................................................................

3. ......................... .......................................................................................................

......... ..............................................................................

4. Uczestnicy:
Jednostki:

.

..........

.....

.

........

(nr, nazwa)

Liczba ucz.:
5. Ubezpieczenie:

.

..........

.....

.

........

.....

.

..........

.....

.

........

.....

ogółem: .............................,
Firma:

6. Zapewnienie środków finansowych

7. Sposób wyżywienia

.....
(nr, nazwa)

.

.
.

...........

nr polisy:

..

............

.
.

...
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8. Warunki zakwaterowania

.

9. Transport:

.

10. Zbiórka wyjazdowa

.

.

....
.

...

.

...

(czas i miejsce)

11. Zbiórka powrotna

.

.

...

(czas i miejsce, sposób odbioru dzieci)

UWAGI:

.

.

...
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

II
1) Cel imprezy:

.

.

..............

...

(zdrowotny, wychowawczy, kształceniowy, integracyjny, itp)

2) Program:
a.

.

.

..............

...

.

.

..............

...

..............

...

.
..............
– ZAŁĄCZNIK NR 1
- ZAŁĄCZNIK NR 2

...

zdobywane sprawno?ci, stopnie, odznaki
.

b.
c.
UWAGI:

.

.
ramowy rozkład dnia
harmonogram zajęć
.

.

..............

Zatwierdzam pod względem merytorycznym:

...
...................................................................................
data, pieczęć, podpis osoby upoważnionej

III
I

PRELIMINARZ WPŁYWÓW I WYDATKÓW

WPŁYWY
wpłaty uczestników

(ilość osób x kwota/1os)



wpłaty kadry

(ilość osób x kwota/1os)



dotacja z instytucji oświatowych



środki własne jednostki ZHP





wpływy pozostałe

......... ........................................... .......................................
.......... .......................................... .......................................

(podać źródła)

(wyszczególnić)

.............................................. .......................................

...............................
...............................
...............................

......... ........................................... .......................................
RAZEM

II

...............................

...............................
................................

WYDATKI



noclegi uczestników

(ilość osób x ilość noclegów x cena)

........ .......................................... ...........................

...............................

(ilość osób x ilość dni x stawka)

........ .......................................... ...........................

...............................

...................... .......................................... ...........................

..............................

żywienie uczestników

 wydatki programowe(jakie)


transport

(ilość osób x ilość x cena)



pozostałe wydatki

(ubezpieczenie, itp)



koszty pośrednie

......... .......................................... .......................................
.................. .......................................... ...............................

...............................
...............................

RAZEM
UWAGI:

...............................

.

.

...............................

...

Załączniki:





ramowy rozk?ad dnia
harmonogram zaj??
polisa ubezpieczeniowa - ksero
potwierdzenie zakwaterowania
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................................................................................... Zatwierdzam:
...................................................................................
data, pieczęć, podpis organizatora
upoważnionej

data, pieczęć, podpis komendanta hufca ZHP lub osoby

