REGULAMIN KURSU PODHARCMISTRZOWSKIEGO
„W CHMURACH”
Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do
prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich.
1. Organizator: Zespół Kadry Kształcącej ZHP Chorągwi Kieleckiej
2. Termin:
I Zjazd: 22-25.02.2018 (od wieczora w czwartek do południa w niedzielę)
II Zjazd: 16-18.03.2018 (od wieczora w piątek do południa w niedzielę)
3. Miejsce:
Schronisko Młodzieżowe lub Ośrodek Harcerski na terenie Województwa Świętokrzyskiego –
zależnie od ilości uczestników – informacja zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.
4. Komenda kursu:
Komendant kursu:

hm. Piotr Wychowaniec (SOKK)

Z-ca komendanta ds. organizacyjnych:

phm. Jacek Ołowiak (SOKK)

Kwatermistrz:

phm. Adrian Gorzkowski (SOKK)

Z-ca komendanta ds. programowych:

phm. Magdalena Wychowaniec (BOKK)

Z-ca komendanta ds. merytorycznych:

hm. Wojciech Wychowaniec (SOKK)

Członek komendy d.s. promocji:

phm. Ewa Młynarczyk

Członek komendy:

hm. Adam Kania (SOKK)

Członek komendy:

phm. Marcin Pawelec (BOKK)

Członek komendy:

phm. Magdalena Soprych–Stachurska (BOKK)

Członek komendy:

phm. Wojciech Siodorowicz (SOKK)

Członek komendy:

phm. Daria Zielińska (SOKK)

5. Warunki uczestnictwa:
•

Stopień pwd. i otwarta próba podharcmistrzowska

•

Ukończone 18 lat

•

Przesłanie ankiety uczestnictwa oraz filmu*

•

Opłacone składki członkowskie

•

Wpłata wpisowego w wysokości 250 zł (dla członków Chorągwi
Kieleckiej), 300 zł (dla instruktorów spoza Chorągwi Kieleckiej) na konto
Chorągwi Kieleckiej: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce
nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 do dnia 09.02.018

Wpisowe za kurs może być częściowo zwrócone uczestnikowi w przypadku rezygnacji jedynie w
uzasadnionych przypadkach po potrąceniu już poniesionych przez organizatora kursu kosztów.

6. W ramach wpisowego organizator zapewnia:
•

Zakwaterowanie (łóżko, prysznic)

•

Całodzienne wyżywienie

•

Materiały programowe oraz pakiet dla uczestnika

•

Ubezpieczenie uczestników kursu

•

Catering w czasie przerw kawowych

7. Warunki ukończenia kursu:
•

Aktywny udział we wszystkich zajęciach na kursie

•

Realizacja zadań wyznaczonych przez kadrę kursu

8. Uczestnicy są zobowiązani do:
•

Przestrzegania niniejszego regulaminu

•

Przestrzegania prawa harcerskiego oraz regulaminów obowiązujących w ZHP

•

Aktywnego udziału w zajęciach

9. Po zakończeniu kursu absolwenci otrzymują:
•

Dyplom wewnętrzny ukończenia kursu podharcmistrzowskiego

•

Dyplom zewnętrzny ukończenia kursu liderów zespołów instruktorskich

10. Zgłoszenia:
Wypełnioną ankietę aplikacyjną w formie elektronicznej oraz film należy przesłać na
adres: zkk@kielecka.zhp.pl do 9 lutego 2018 roku.
*Zgłaszając się na kurs należy nagrać 2-3 minutowy film, w którym zgłaszający się
powinien zawrzeć takie informacje:
•

Przedstawienie własnej osoby

•

Ja w ZHP ( czym się zajmuję, co lubię robić, w czym jestem dobry )

•

Prywatnie zajmuję się

•

Moje pasje, zainteresowania

•

Oczekiwania wobec kursu

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

