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Regulamin
Kursu Przewodnikowskiego
„W Poszukiwaniu granatowej Tajemnicy”

15.09.2017 – 15.10.2017
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Organizator
Organizatorem kursu są instruktorzy zajmujący się kształceniem w Hufcu ZHP Pruszków:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska ZOKK
hm. Michał Landowski SOKK
phm. Iwona Horsztyńska BOKK
phm. Kornelia Ziółkowska BOKK
phm. Katarzyna Kryńska KKK
phm. Filip Skorek KKK
phm. Małgorzata Zinkiewicz
pwd. Gabriela Sobczak
pwd. Karolina Bytniewska
pwd. Kinga Mączyńska
pwd. Karol Niciński
Artur Joński HO

Terminy Biwaków
biwak I 15.09-17.09.2017
biwak II 29.09-01.10.2017
biwak III 13.10-15.10.2017

Zakwaterowanie
Noclegi pod dachem – szkoła, ośrodek ZHP. Uczestnicy kursu uzyskają dokładne informacje
o zakwaterowaniu w stosownym momencie, po zakwalifikowaniu się na kurs.

Zgłoszenia
Zgłoszenia na kurs odbywają się do północy 31 sierpnia 2017 poprzez ankietę dostępną
na stronie http://pruszkow.zhp.pl/ granatowa-tajemnica/
Do pełnego zgłoszenia osoby niepełnoletniej niezbędna jest jeszcze wiadomość e-mail
na adres granatowatajemnica@pruszkow.zhp.pl z załączoną, podpisaną przez
rodziców/opiekunów prawnych, kopią zgody na uczestnictwo w kursie.
Oryginał zgody należy dostarczyć na pierwszy biwak.

Chorągiew Stołeczna ZHP | Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2 | 05-804 Pruszków
796 440 990 | pruszkow@zhp.pl
MBank 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001
NIP: 527-252-61-38

Wszystkim kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail z decyzją Komendy Kursu
o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs. Osoby przyjęte otrzymają informacje
szczegółowe.
Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają członkowie Hufca ZHP Pruszków
Uwaga! Liczba miejsc na kursie ograniczona! grupa
kursowa będzie liczyła max. 24 osoby!
Uwaga! Zgłoszenia po w/w terminie nie będą rozpatrywane!

OPŁATA WPISOWA
Wpłaty za udział w kursie w wysokości 250 zł, dla członków Hufca ZHP Pruszków dzięki dotacji
Powiatu Pruszkowskiego cena wynosi 150 zł- należy dokonać do 31 sierpnia 2017 roku na konto
MBank 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001 (Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. Jasna
2, 05-804 Pruszków z dopiskiem „kurs przewodnikowski – imię i nazwisko”.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie opłata nie zostanie zwrócona.
W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
– zakwaterowanie,
– pełne wyżywienie,
– kawę, herbatę,
– materiały programowe w trakcie zajęć,
– wyprawki dla kursantów,
– dyplomy,
– plakietki.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem kursu może zostać osoba która:
– jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
– złożyła Przyrzeczenie Harcerskie,
– ma co najmniej 16 lat (rocznikowo),– dokonała terminowego zgłoszenia na kurs, – dokonała
terminowej odpłatności za kurs.
*W razie niespełnienia jakiegokolwiek warunku należy skontaktować się z Komendą Kursu przed
wysłaniem ankiety zgłoszeniowej.
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ZASADY ZALICZENIA KURSU
W celu pozytywnego zaliczenia kursu każdy z kandydatów musi:
1. mieć ukończone 16 lat. (Jeśli uczestnik nie spełnia tego warunku w momencie zakończenia
kursu, dyplom zostanie mu dostarczony po 16. urodzinach),
2. być obecnym na 100% zajęć, a ewentualne nieobecności skonsultować z komendą i odrobić
w sposób wskazany przez prowadzącego, 3. być aktywnym na zajęciach,
4. prezentować postawę instruktorską,
5. wykonać wszystkie zadania zlecone przez prowadzących ( indywidualne jak i zespołowe),
6. uzyskać pozytywną opinię komendy kursu po rozmowie instruktorskiej.
Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od
indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
Niezrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

INNE
Uczestnicy są zobowiązani do:
-przestrzegania niniejszego regulaminu
- przestrzegania prawa harcerskiego oraz regulaminów obowiązujących w ZHP

Czuwaj!
Komendant Kursu
phm. Iwona Horsztyńska

