KURS DRUŻYNOWYCH HARCERSKICH
1. Organizator:
Zespół Kształcenia Hufca ZHP Sulęcin
2. Uczestnicy:
drużynowi bez przeszkolenia,
osoby, które w przyszłości planują prowadzić drużyny.
Warunki uczestnictwa:
wiek min. 16 lat (rocznikowo)
stopień instruktorski lub ukończony kurs przewodnikowski – wymagane potwierdzenie
ukończenia kursu
zgoda przełożonego w ZHP
3. Komenda kursu:
hm. Katarzyna Pawlik - komendantka kursu (BOKK 12/2013)
hm. Jerzy Lasota – Skarbnik Kursu
phm. Natalia Wójcik – Z-ca Komendantki Kursu
phm. Artur Pawlik – Z-ca komendantki kursu
o.pwd. Jakub Sobecki – oboźny
4. Termin:
1-2.02.2014 Kurs pierwszej pomocy (zakwaterowanie 1.02.2014 godz. 9:00, Sulęcin, Hotelik Winna
Góra, ul Moniuszki 2)
2-7.02.2014 Kurs drużynowych harcerskich (zakwaterowanie 2.02.2014 godz:17:20 Hotelik Winna
Góra ul Moniuszki 2, rozpoczęcie zajęć 2.02.2014 godz. 18:00 siedziba Hufca, Park Bankowy 1 )
UWAGA! Na kurs pierwszej pomocy jest max. 16 miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Miejsce:
Sulęcin
Zajęcia odbywać się będą w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Park Bankowy 1
Noclegi – na sali gimnastycznej hoteliku przy stadionie miejskim - Winna Góra, ul. Moniuszki 2
6. Koszt:
190 zł – koszt kursu drużynowych wraz z kursem podstawowym pierwszej pomocy 16 h,
130 zł – koszt kursu drużynowych,
60 zł – koszt kursu pierwszej pomocy,
Kurs prowadzony przez Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej.
Wpłaty do 20.01.2014 na konto:
PKO BP SA Oddz. Centrum w Sulęcinie ul. Wojska Polskiego 12

25 1020 2036 0000 0102 0002 0461

Konto Nr:
tytuł wpłaty:
składka zadaniowa: rajd granatowych sznurów
imię, nazwisko uczestnika, Hufiec
Koszt zawiera:
noclegi (materace),
materiały kursowe,
materiały programowe,
pełne wyżywienie.

7. Należy zabrać ze sobą:
śpiwór, pełne regulaminowe umundurowanie, notes, przybory do pisania, kubek, talerz, sztućce,
obuwie zmienne, ciepłą odzież (część zajęć będzie odbywać się na świeżym powietrzu), latarkę,
busolę, statut ZHP, śpiewnik. Mile widziane instrumenty muzyczne.
8.Uczestników zobowiązujemy do zapoznania się z:
regulaminem mundurowym, musztry i ceremoniałem harcerskim,
dokumentem „PODSTAWY WYCHOWAWCZE ZHP”, statutem ZHP,
regulaminem stopni i sprawności
oraz do opłacenia składek członkowskich (potwierdza komendant hufca na zgłoszeniu) i rejestracji w
Ewidencji ZHP.
9. Warunki ukończenia kursu:
Stopień dojrzałości i postawa – niezbędne do prowadzenia drużyny.
Aktywny udział w zajęciach.
Obecność na całym kursie.
Poprawne zrealizowanie powierzonych w trakcie kursu zadań.
Przeprowadzenie zbiorki pokazowej.
10. Termin zgłoszeń:
do 10 stycznia 2014 r. (osoba musi być wpisana do Ewidencji na rok 2014)
Zgłoszenie zawiera:
Uzupełnioną ANKIETĘ UCZESTNIKA (niekompletne ankiety będą odsyłane i nie gwarantują
miejsca na kursie)
Pisemną zgodę rodziców - w przypadku osób niepełnoletnich
Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Hufiec Sulęcin
Ul. Park Bankowy 1
69-200 Sulęcin
z dopiskiem: KURS DRUŻYNOWYCH
lub drogą mailową:
sulecin@zhp.pl w tytule: KURS DRUŻYNOWYCH lub katarzynajarosz3@wp.pl
11. INNE:
Uczestnicy zostają zobowiązani do przestrzegania Prawa Harcerskiego, Zasad Kursu oraz
regulaminu miejsc, w których odbywa się kurs.
Pytania należy kierować do komendantki kursu hm. Katarzyny Pawlik pod adresem
katarzynajarosz3@wp.pl lub dzwonić pod nr tel. 692 042 732.

Czuwaj!
Komendant Hufca ZHP Sulęcin
phm Artur
Pawlikmailto:lubuska@zhp.plmailto:katarzyna.kawk
a@zhp.net.pl

