Napotki za planiranje bivaka
Sestavil : Matej Kelemen, RVV, kot del projekta za Tečaj bivanja v naravi 2016.
1. Komu je bivak namenjen?, Zakaj organiziramo ta bivak?
2. Kaj želimo z bivakom dosečti?, Kakšni so cilji bivaka?
3. Lokacija. Kje bo bivak potekal?, Kje bo potekal orientacijski pohod?, Kje se bo
spalo?, Kako bomo prišli na izhodišče in kje bomo zaključili? Pripravi zemljevide.
4. Časovnica. Kako bo izgledal bivak časovno? Naredi si vsaj približen okvir kdaj je
začetek, kdaj je predviden prihod na bivak, se bo kaj počelo med potjo....
5. Dostopnost. Ali je prostor bivaka dostopen z avtom?
6. Voda in hrana. Je na prostoru voda ali jo moramo nositi s sabo? Koliko hrane
potrebujemo? Jo lahko dostavimo na prostor ali jo nosimo s sabo?
7. Oprema. Kaj vse potrebujemo s sabo? Koliko šotork, vrvi?, Kako in kje boste
kuhali? Ogenj ali gorilniki, kotliček? Kompasi in karta.
8. Vreme. Spremljaj vremensko napoved in se pripravi v skladu z njo. Če je prehudo
bivak odpovemo? Imamo rezervni načrt – spimo v kakšni koči?
9. Program. Kaj se bo na bivaku počelo? Bodo med potjo naloge? Koliko časa boste
namenili hoji in koliko drugim aktivnostim? Boste bivak popestrili s kakšnimi
zabavnimi aktivnostmi? – obisk adrenalinskih parkov, naravoslovnih centrov, učne
gozdne poti ….
10. Osebje. Koliko Ljudi potrebujem za izvedbo bivaka? Kje rabim pomoč? Bodo na
poti žive kontrolne točke?
11. Varnost. Kako bomo poskrbeli za varnost? Prva pomoč. , Kam se lahko umaknemo
v primeru nepredvidenega slabega vremena?, Če se kdo poškoduje, kje je najbližja
cesta? Bomo na poti in bivaku imeli signal?
Bivak naj bo zabavna in zanimiva izkušnja za vse udeležence. Naj bo nekaj za vsakega
udeleženca in še vedno v skladu s tem kar želimo na bivaku dosečti. Vsak udeleženec bo
tako lahko odnesel iz bivaka najboljše in prezrl morebitne stvari, ki mu niso bile preveč
všeč. Ljudje smo različni, nekateri radi veliko hodijo, drugi bi raje več časa namenili
druženju ob ognju ali spoznavali rastline in živali v naravi. Bivak je lahko odlično orodje za
podajanje in preverjanje znaja, hkrati pa tudi odlična priložnost za druženje in krepitev
prijateljskih vezi.
Za bivak bodite pripravljeni in planirajte na čim več različnih scenarijev- tako bo bivak
uspel in udeleženci bodo odnesli domov lepe spomine.

Pojdite v naravo in se imejte lepo.

