 Organizator kursu
Hufiec ZHP Pruszków

 Nazwa i obrzędowość
„HOUSTON MAMY PROBLEM” czyli nowa wyprawa Apollo13
„ Czy widzisz miejsce, gdzie cień pokrywa... białą przestrzeń?
To Morze Spokoju, a twoja góra jest na jego brzegu.
Twoja góra. Góra Marilyn.
Nie widzę jej. Musisz wytężyć wzrok.
Ty wytężaj wzrok...”

 Czas i miejsce trwania kursu
…75 stóp. Podchodzimy do dokowania. Wyłączmy niektóre turbiny. Zobaczmy, jak reaguje.
…Poczekaj. Pogubiłem się.
…Nie mogę sterować. Houston, /dryfujemy w dół i oddalamy się.
…Odczepicie się i spróbujecie jeszcze raz? - Nie, mam go. Daj mi spróbować i utrzymać
go tutaj.
…Zamierzam ustawić na wysokie wartości.
…Ustaw cel na skali. Ustabilizowaliśmy się. Sprawdź zawory.
Czterdzieści stóp. Są szare. Dwadzieścia. Dziesięć stóp……..

I biwak: 13 -15 stycznia 2017r.
II biwak: 3 -5 marca 2017r,
Start: piątek, godz. 19.00, koniec: niedziela, godz. 15.00
Kurs odbędzie się w lokalu Hufca Pruszków Jasna 2

 Komenda kursu
Komendant – pwd. Dagmara Marciniak
Zastępca Komendanta – hm. Beata Pawełczyńska
Wsparcie organizacyjne- pwd. łukasz Pawlica
vakat : oboźny,

 Kadra Kursu
Instruktorzy Hufca

Cel kursu
Dzięki kursowi uczestnicy będą przygotowani do pełnienia funkcji przybocznego w drużynie.
Każde z zajęć dostarczą niezbędnych informacji i umożliwią zdobycie umiejętności, które
pozwolą współtworzyć życie drużyny.

 Zgłoszenia
zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2017 poprzez ankietę zgłoszeniową
https://gkzhpmy.sharepoint.com/personal/beata_pawelczynska_zhp_net_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?gu
estaccesstoken=sZnNvSTM%2b9LuCXjQKzf7RjdPP3XWbIy5avB9%2f6vhGDw%3d&docid=1_18d86812
aea4c40e58bd603107be9d30e&wdFormId=%7B85A47B21%2D4EEA%2D4B7D%2DB567%2D94711402D
A88%7D
ilość miejsc ograniczona (15 osób w każdym pionie) – decyduje kolejność zgłoszeń

 Warunki przyjęcia na kurs
-

wiek min. 13 lat (1 gimnazjum)
złożone Przyrzeczenie Harcerskie
opłacone składki członkowskie
pełnienie funkcji przybocznego lub chęć objęcia takiej funkcji
wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
zapłacenie za kurs po otrzymaniu maila z potwierdzeniem przyjęcia na kurs
posiadanie pełnego, regulaminowego umundurowania

 Odpłatność
Wpłata za kurs w wysokości : 70zł - całość płatna przelewem w wyznaczonym terminie na nr
konta MBank 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001 z dopiskiem – dodatkowa składka członkowska
zadaniowa kurs przybocznych.
W ramach opłaty za kurs uczestnicy mają zapewnione:
- noclegi
- wrzątek, herbatę, obiady
- gadżet kursowy
– materiały programowe.

 Warunki zaliczenia kursu
- aktywny udział we wszystkich zajęciach i pozytywna ocena prowadzących
- opracowanie zadań międzyzjazdowych
- zaliczenie zadania końcowego

 Wyposażenie uczestnika
-

zgoda na udział dziecka z podpisami rodziców
regulaminowy mundur (pełne umundurowanie) z nakryciem głowy
prowiant na śniadania i kolacje
środki czystości
ubrania, koszulki harcerskie,
kubek,
śpiwór, karimata;
latarka;
gitara (jak ktoś gra);
śpiewniki

- igła i nitka;
- wszystko inne - jak na biwak kilkudniowy;
- bezwzględnie - dobry humor

 Obrzędowość kursu
Nazwa kursu: „ HOUSTON MAMY PROBLEM czyli kolejna wyprawa Apollo 13”
Motto: „Bo czas jest jak grawitacja, która marszczy wszechświat, albo jak spadająca
kropla deszczu, która marszczy kałużę lub jezioro. Tylko, że niektórzy odchodzą,
zanim ta kropla spadnie.” Ważna jest wytrwałość w swoich działaniach. Nie należy się poddawać.
Przyboczny ma docelowo zastąpić drużynowego, więc niech się nie poddaje, ale pracuje nad sobą, staje się
coraz lepszy. Niech nie będzie taflą jeziora, którą można łatwo zmarszczyć.
Obrzędowość kursu oparta jest na Misji Apollo 13 – lotu z zaplanowanym lądowaniem na Księżycu.
Trzyosobowa załoga statku kosmicznego spotkała się z ogromnym zagrożeniem, spowodowanym awarią
elektryczną, który skutkował niemożliwością lądowania na Księżycu oraz znacznie utrudniało powrót na
Ziemię. Dowódca załogi - James A. Lovell miał dwóch pomocników - Johna L. „Jack Swigert” oraz
Freda W. Haise. Współpraca wszystkich członków załogi, wykorzystanie ich umiejętności oraz
silna współpraca i zaufanie pozwoliły na szczęśliwy powrót kosmonautów na Ziemię. Ci trzej
Panowie są przykładem w jaki sposób powinni współpracować przyboczni z drużynowym. Mieć
wspólny cel - drużynę.
Obrzedowość zastępów kursowych jest ściśle związana z Kosmosem. Każdy zastęp jest załogą statku
kosmicznego, który wyznacza swojego dowódcę i rozdziela zadania. Nazwy zastępu nawiązują do Misji
Apollo oraz Wszechświata. Kadra kursu stanowi bazę szkoleniową NASA, która przygotowuje kadetów do
misji na Księżyc.

 Tematyka zajęć: schody naszej wiedzy

Formy pracy

Gry i zabawy

Obrzędowość

Integracja

Zasady dobrej zbiórki

Rola przybocznego

Planowanie własnego rozwoju

Kontakt do Komendy Kursu:

lukasz.pawlica @zhp.net.pl

