W ramach kursu odbędą się zajęcia w czterech metodykach:
•
•
•
•

Kurs Drużynowych Zuchowych „W drodze do zabawy”
Kurs Drużynowych Harcerskich „W drodze do gry”
Kurs Drużynowych Starszoharcerskich „W drodze do poszukiwania”
Kurs Drużynowych Wędrowniczych „W drodze do służby”

Organizator: ZHP Chorągiew Kielecka
Termin: 24.08-1.09.2018 r.
Miejsce: Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka” (Starachowice, ul. Szydłowskiego 1)

Warunki uczestnictwa w kursie:
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1. Przygotowuje się do funkcji drużynowego, w tym:
• jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie, jest wpisany do
Elektronicznej Ewidencji),
• ma 16 lat,
• ukończyła kurs przewodnikowski,
• dokonała terminowego zgłoszenia oraz odpłatności za kurs,
• uzyskała pisemną opinię przełożonego.
2. Jest wychowawcą lub wolontariuszem świetlicy podwórkowej, w tym:
• ma 16 lat,
• dokonała terminowego zgłoszenia oraz odpłatności za kurs,
• uzyskała pisemną opinię swojego kierownika centrum świetlic, animatora
lub wychowawcy wspierającego.
W przypadku wątpliwości lub kwestii spornych prosimy o kontakt z organizatorem kursu.

Zgłoszenia:
Aby zgłosić swoje uczestnictwo w kursie należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną
dostępną pod linkiem: http://tnij.at/kursdruzynowych2018 oraz dostarczyć do Biura ZHP
Chorągwi Kieleckiej załączone kartę dokumenty oraz pisemną opinię przełożonego (ul.
Pańska 1a, 25-811 Kielce) najpóźniej do 16 lipca 2018 r.
•
•

Osoby niepełnoletnie muszą oddać: kartę kwalifikacyjną, załącznik do karty
kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika, pisemną opinię przełożonego.
Osoby pełnoletnie muszą oddać: kartę kwalifikacyjną, załącznik do karty
kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika, pisemną opinię przełożonego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs pojawi się na stronie Chorągwi
http://kielecka.zhp.pl/ najpóźniej do 20 lipca 2018 r. Późniejszy kontakt z uczestnikami
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będzie odbywał się drogą elektroniczną, dlatego prosimy o podanie aktualnego adresu
e-mail.
Zgłoszenia wysyłane w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
Liczba miejsc na poszczególnych metodykach jest ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń, dodatkowo pierwszeństwo mają uczestnicy z Chorągwi Kieleckiej.
W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z organizacji metodyki.

Koszt uczestnictwa:
350 zł dla osób z Chorągwi Kieleckiej
450 zł dla osób spoza Chorągwi Kieleckiej
Koszty uczestnictwa obejmują: zakwaterowanie w namiotach na łóżkach typu
„kanadyjka”, pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW, materiały programowe oraz
wyprawkę uczestnika.

Płatności:
Wpłat należy dokonać najpóźniej do 1 sierpnia 2018 r.
Dane do przelewu:
ZHP Chorągiew Kielecka
Nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001
Tytułem: Dodatkowa składka zadaniowa – Kurs Drużynowych

Zasady zaliczenia kursu:
•
•
•
•

Obecność i aktywny udział w zajęciach;
Wzorowa frekwencja na zajęciach;
Realizacja zadań kursowych zleconych przez komendę kursu;
Uzyskanie pozytywnej opinii komendanta kursu.

Postanowienia końcowe:
W przypadku wystąpienia kwestii spornych, ostateczna interpretacja regulaminu należy
do organizatorów. Za szkody wyrządzone podczas kursu odpowiada uczestnik lub jego
pełnoletni opiekun.
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