
Niezbędnik obozowicza 2. Biwak Zimowy Noc-Zima-Góry 2017 
Adres przybycia: O.W. Kaliniec (górna Przesieka)  

ul. Droga Liczyrzepy 1, 58-563 Przesieka / gmina Podgórzyn 
 
Do zabrania - niezbędne: 

1. Czołówka, latarka 
2. Sprzęt zjazdowy – dowolny (jabłuszko, dmuchaniec, itp.) 
3. Sprawny telefon komórkowy z ładowarką z wpisanym numerem telefonu do 

organizatora (tel. 668 005 085) 
4. Saperka, łańcuchy na opony (dojazd!) 
5. Sportowa, wygodna odzież techniczna dostosowana do warunków atmosferycznych 

(śnieg, wiatr, mróz) m.in. stuptuty 
6. Karimata (będziemy jej używać do siedzenia w sali podczas prelekcji) 
7. Wyżywienie i naczynia (szczućce, talerz, kubek) 
8. Termos 
9. Strój/spodenki kąpielowe 
10. Ręcznik 
11. Kije do nordic walking  
12. Dobre, pozytywne nastawienie J 

Do zabrania – polecane: 
1. Mapa turystyczna Karkonoszy i okolic 
2. Aparat foto / kamera 
3. Kawa, herbata 
4. Wyliczone pieniądze za ewentualne płatności na miejscu (posiłki, sauna, kubek) 

Chata Wala i chata Krasnal są wyposażone w: 
1. Łóżko z pościelą 
2. Każdy pokój ma 1 łazienkę (pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe) *Organizator decyduje o 

rozmieszczeniu uczestników w poszczególnych pokojach, w poszczególnych chatach 
(chaty: Wala, Krasnal – 2 chaty oddalone są od siebie ok. 50 m)  

3. Mały aneks kuchenny wyposażony m.in. w czajnik, kuchenkę elektryczną, lodówkę 
 
Uwaga! 
- Na miejscu dla uczestników biwaku dostępny będzie bezpłatny parking 
- Uczestnicy na polu namiotowym będą mogli korzystać z aneksu kuchennego i łazienki w 
chacie WALA 
 
Podstawowe zasady biwakowicza, informacje dodatkowe: 

1. Podczas wypraw terenowych cała grupa trzyma się razem, o wszystkich ewentualnych 
problemach (m.in. rezygnacji z dalszego marszu, złym samopoczuciu, itp.) uczestnicy 
mają obowiązek poinformować organizatora (Paulina Ruta, tel. 668 005 085). 
Przebieg tras organizator poda w dniu rejestracji uczestników  

2. Uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do godzin programu minutowego 
biwaku tak, by program działał sprawnie i bez zakłóceń (nie spóźniamy się!) 

3. Organizator może wprowadzać zmiany do programu minutowego biwaku, o czym 
niezwłocznie poinformuje uczestników 



4. Wszystkie prelekcje odbywać się będą na dole chaty WALA, w sali kominkowej w 
warunkach schroniskowych, każdy Uczestnik powinien posiadać własną karimatę do 
siedzenia 

5. SAUNA: Uczestnicy mogą dodatkowo korzystać z sauny w chacie WALA (sauna 4 – 
osobowa) w wyznaczonych w programie godzinach (*SAUNA), po uprzednim 
zapisaniu się i opłacie (przy rejestracji / w dniu rejestracji). Koszt sauny to 20 zł / 
godzina (4 osoby) 

6. POSIŁKI: Uczestnicy mogą dodatkowo zamówić gotowe posiłki w restauracji O.W. 
Kaliniec – posiłki zamawiane będą przy rejestracji w cenie: 
- 12 zł – śniadanie  
- 20 zł – obiadokolacja 

*Uczestnicy chcący skorzystać z posiłków w O.W. Kaliniec zgłaszają chęć 
zakupienia posiłków i opłacają je u organizatora przy rejestracji / w dniu 
rejestracji. Posiłki będą podawane w restauracji O.W. Kaliniec w wyznaczonych w 
programie godzinach (*POSIŁEK) 

       7.  Uczestnicy  biwaku w rejestracji mogą zakupić kubki okolicznościowe z logo  
            biwaku w cenie 25 zł / sztuka 
       8.  W ramach opłaty za biwak Organizator biwaku zapewnia Uczestnikom: (wg  

 Regulaminu) w cenie: 200 zł (chata) lub 100 zł (namiot): 
- 2 noclegi w chacie (pokoje z łazienkami) Wala lub Krasnal (oddalone od 

siebie ok. 50 m) 
- identyfikator dla każdego Uczestnika z logo 2. Biwaku Zimowego 
- udział w 1 panelu szkoleniowym wg Programu 
- udział w 1 ognisku (Organizator zapewni dla każdego Uczestnika 1 

kiełbaskę, keczup, musztardę, talerzyk) wg Programu 
- udział w 1 nocnej, zimowej wyprawie terenowej (szczyt Grabowiec) z 

instruktorami PSNW wg Programu 
- udział w 2 dziennych, zimowych wyprawach  terenowych z instruktorami 

PSNW wg Programu 
- 1 zimowa kąpiel w wodospadzie górskim (wodospad Podgórnej) pod okiem 

wykwalifikowanych Morsów z całej Polski wg Programu 
- 1 wspólny wieczór przy kominku w chacie Wala wg Programu 
- woda na czas trwania treningów / paneli / wypraw (każdy Uczestnik 

otrzyma 1 butelkę wody niegazowanej przy rejestracji) 
Dodatkowo: 
- udział w “Biwakowych mistrzostwach w zjeździe” z nagrodami (jeżeli warunki 
będą odpowiednie à śnieg) 
- organizator zapewni każdemu Uczestnikowi Certyfikat Uczestnictwa w 2. 
Biwaku Zimowym NZG 2017 (w ostatni dzień biwaku) oraz mapkę terenu (przy 
rejestracji) 
 

Kontakt do Organizatora: noczimagory@gmail.com  
 
 

 


