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„TYDZIEŃ EKOLOGICZNY” 
11.04. – 22.04.2011 

 

www.goniec.org  

 

Organizator: 
 Komenda Hufca ZHP Żary im. II Armii WP 
 

Cele Tygodnia Ekologicznego: 
-propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia 

-współzawodnictwo drużyn, 

 -dobra harcerska zabawa, 

 -odnowienie starych znajomości oraz nawiązanie nowych. 

Uczestnicy: 
 -Gromady zuchowe, 

 -Drużyny młodszoharcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, 

 -młodzież niezorganizowana (szkolna), 
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Propozycje:  
I. Konkurs plastyczny na plakat pt.: „Park XXI wieku”. Praca plastyczna powinna być 

formatu nie mniejszego niż A4 i nie większego niż A3, kształt dowolny, tak samo jak 

technika wykonania pracy. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę autora: imię i 
nazwisko, wiek, tytuł pracy oraz nazwę szkoły/drużyny do której uczęszcza autor.  

 

II. Konkurs fotograficzny, którego tematyka brzmi „Przyroda Naszego Powiatu”. Fotografia 

powinna być zarchiwizowana na CD oraz wywołana w formacie 15x21. Płyta CD powinna 

być dokładnie podpisana: imię i nazwisko fotografa oraz miejsce fotografowane. Prosimy 

również o dołączenie na CD fotografii autora. W przypadku większej ilości prac na płycie 

prosimy o opisanie każdego zdjęcia imieniem i nazwiskiem oraz miejscem 

fotografowanym. 
 

III. Zwiad ekologiczny. Zadaniem każdego patrolu jest opracowanie krótkiego zwiadu z 

dowolnie wybranego przez siebie terenu na którym to znajdują się nieodpowiednie oznaki 

ludzkiego bytowania (np. dzikie wysypiska śmieci, itp.). Zwiad należy opracować w sposób 

czytelny  

i opisowy z zamieszczeniem konkretnych informacji: data i miejsce przeprowadzanego 

zwiadu, ilustracje, fotografie oraz wnioski z przeprowadzonych czynności porządkowych na 

wybranym miejscu. 

Prace konkursowe i zwiady należy złożyć do 18.04. do siedziby KH ZHP Żary,  

ul. Rynek 17. 

IV. Marsz na orientację szlakami pomników przyrody po Zielonym Lesie. Start biegu 13.04. 

br. o godz. 13:00 przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Witosa. Wpisowe: 2 zł. / os. 

Wyposażenie patrolu: przybory kreślarskie, centymetr lub metrówka, odpowiedni ubiór, 

czysta kartka, dobry humor. 
 

V. Biwak Ekologiczny 15.04.-17.04. - minimalna reprezentacja drużyny/zespołu – 6 osób 

(max. 10 osób) w tym pełnoletni opiekun. Każda jednostka organizacyjna wyrażająca 

gotowość uczestnictwa w Biwaku jest zobowiązana dostarczyć kartę zgłoszenia w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2011r. na adres Komendy Hufca wraz z 

wpisowym w wysokości 40 zł od osoby. 

Każda Gromada, Drużyna, Krąg  ma do wykonania zadanie przedbiwakowe w postaci: 

przygotowanie „5 minutowego” programu reprezentującego swoją drużynę, w której będzie 

zawarty okrzyk i piosenka o charakterze promującym zdrowy styl życia. 

Ekwipunek drużyny, harcerza podczas biwaku: 
-pełne regulaminowe umundurowanie harcerskie (dopuszcza się chusty i podkoszulki 

jednolite dla całej drużyny), 

-kronika i proporzec drużyny, zastępów, 

-kompas, latarka, przybory kreślarskie, sprzęt grający – kto posiada, śpiewniczek, 

uzupełniona apteczka pierwszej pomocy, śpiwór 

-obuwie sportowe i koniecznie zmienne obuwie typu „bambosze”, 

-dobry humor. 

Świadczenia organizatora: 
-nocleg w budynku i kampingach, 

-transport autokarem: Wyjazd z Żar 15.04.br. (piątek) godz. 16°°°°°°°° zbiórka przed Katedrą 
 (pl. Wyszyńskiego). Powrót do Żar: 17.04.2011r. (niedziela)  ok. godz. 11°°°°°°°°  

(wyjazd z HOSW), 
-wyżywienie od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę, 
-pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn. 
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Postanowienia końcowe: 
Gromady/Drużyny/Zespoły, które dostarczą kartę zgłoszenia wraz z wpisowym po upływie 

wyznaczonego terminu, nie będą mogły liczyć na pełne świadczenia organizatora. Za nie 

harcerskie postawy organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia całej drużyny z Biwaku. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komendy Biwaku. 


