
REGULAMIN KURSU DRUŻYNOWYCH „NA TROPIE”
metodyka wędrownicza

1.   Organizatorem Kursu Drużynowych „Na Tropie” jest Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Pruszków

2.   Komendantką kursu jest hm. Agata Erhardt-Wojciechowska ZOKK, ZOKP

3.   Kurs odbywa się w formie dwóch biwaków:
    · 30.04 - 05.05.2019 | Lucień (baza Hufca ZHP Zduńska Wola)
  · 24.05 - 26.05.2019 | Pruszków/Nadarzyn 

4.   Obowiązują następujące terminy:
· 11 kwietnia 2019 – ostateczny termin zgłoszeń

  · 14 kwietnia 2019 – podanie informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na kurs
  · 18 kwietnia 2019 – termin wpłacania składki zadaniowej dla osób zakwalifikowanych na kurs

5.   Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie
  internetowej http://www.pruszkow.zhp.pl/kdnatropie/

6.   Do pełnego zgłoszenia niezbędna jest również wiadomość e-mail wysłana, w wyżej podanym terminie,
  na adres karol.nicinski@zhp.net.pl, zawierająca:
· skan zaświadczenia z komendy macierzystego hufca o opłaceniu przez kandydata składek
członkowskich ZHP,

  · zgodę komendanta hufca na udział w kursie (wzór dostępny na ww. stronie)

7.   O zakwalifikowaniu na kurs decyduje komenda kursu zgodnie z ustalonymi w tym celu zasadami

8.   Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail informujące
  o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs

9.   Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu

10. Uczestnicy dokonują opłaty dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs

11. Opłatę za kurs należy wnieść na konto MBank 56 1140 1010 0000 2412 8400 1001  (Chorągiew Stołeczna 
ZHP, Hufiec Pruszków, ul. Jasna 2, 05-804 Pruszków) tytułem ”dodatkowa składka  zadaniowa –
KD „Na tropie” – imię i nazwisko”

12. Odpłatność za kurs wynosi 220 PLN (uczestnicy z Hufca Pruszków otrzymają dofinansowanie
 w wysokości 100 PLN) (UWAGA! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie opłata nie zostanie zwrócona)

13. W ramach opłaty Organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wrzątek, kawę, herbatę
i ciastka, materiały programowe w trakcie zajęć, wyprawki dla kursantów, dyplomy, gadżety kursowe.
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WARUNKI UCZESTNICTWA

14. Uczestnikiem kursu może zostać osoba która:
· jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie 
oraz jest wpisana do ewidencji ZHP)

· posiada stopień instruktorski lub ukończył/a kurs 
przewodnikowski

· ukończyła 17 rok życia
· dokonał/a terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs
· posiada zgodę komendanta hufca na udział w kursie.
UWAGA! W razie niespełnienia któregoś z warunków 
warto skontaktować się z komendą kursu

ZASADY ZALICZENIA KURSU

15. W celu zaliczenia Kursu Drużynowych „Na Tropie” należy:
· posiadać ukończony kurs przewodnikowski lub stopień 
instruktorski oraz przekroczyć 17. rok życia (dyplom 
zostanie wydany po spełnieniu tych warunków) 

· osiągnąć 100% frekwencję na zajęciach, a w razie 
nieobecności należy wcześniej kontaktować się
z komendą kursu w celu ustalenia możliwości zaliczenia 
danego tematu 

· aktywnie uczestniczyć w zajęciach 
· prezentować postawę instruktorską 
· wykonać wszystkie zadania zlecone podczas kursu (indy-
widualnie, jak i zespołowo); w tym zajęcia e-learningowe,

· zaplanować próbę wędrowniczą (tzw. „na naramiennik”) 
oraz próbę na stopień wędrowniczy (HO lub HR) – 
informacje zostaną podane na zajęciach,

· uzyskać pozytywną opinię komendy kursu po rozmowie 
instruktorskiej.

UWAGA!
Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zlecania 
dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji 
każdego z uczestników kursu. Nie zrealizowanie ww. 
wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego
zaliczenia kursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie informacje dotyczące kursu pojawiać się będą na stro-
nie internetowej: http://www.pruszkow.zhp.pl/kdnatropie/ 
oraz w serwisie społecznościowym Facebook:
http://bit.ly/Kurs-Druzynowych-Na-Tropie

Odpowiedź na pytania można także uzyskać poprzez kontakt 
e-mail pod adresem: karol.nicinski@zhp.net.pl

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy
do Organizatorów Kursu.
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