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Chorągwiany Kurs Podharcmistrzowski
„Zielony Pierwiastek”
1. Organizator: Zespół Kształcenia i ds. Pracy z Kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
2. Uczestnicy: instruktorzy z otwarta próba na stopień podharcmistrza, planujący otworzyć próbę w
czasie trwania kursu
3. Komenda kursu:
hm. Katarzyna Kawka
hm. Magdalena Bojanowska
hm. Dariusz Zajączkowski
4. Terminy:
10-12.03 – Gorzów Wlkp.
24-26.03 – góry (w przypadku otrzymania dofinansowania)
21-23.04 – Zielona Góra
Obecność na wszystkich weekendach obowiązkowa.
Zajęcia będą odbywać się w piątek od godz. 18:00 do niedzieli do godz. 14:00
6. Koszt:
150 zł -dla instruktorów Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 250 zł dla instruktorów spoza Chorągwi
wpłaty do 28.02.2017 ( możliwość wpłaty w ratach – w takim przypadku prosimy o kontakt)
na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra,
nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
tytuł wpłaty: składka zadaniowa phm: imię, nazwisko uczestnika
Koszt zawiera: noclegi, obiady, materiały kursowe, materiały programowe, stały dostęp do ciepłej
herbaty, kawy, koszty organizacyjne, koszulkę.

7. Należy zabrać ze sobą: śpiwór, pełne regulaminowe umundurowanie, notes, śpiewnik, przybory
do pisania, kubek, talerz, sztućce, obuwie zmienne, ciepłą odzież (część zajęć będzie odbywać się na
świeżym powietrzu), latarkę, swoje zdjęcie wydrukowane w formacie A5 (może być czarno-białe)
8. Zadanie przedkursowe
 Przed kursem każdy uczestnik zobowiązany jest do przeczytania książki pt. Harcerski system
wychowania Marka Gajdzińskiego

 Jednym z zadań kursowych jest samodzielne napisanie recenzji książki z listy lektur, którą
uczestnicy kursu otrzymają po zgłoszeniu się na kurs.
8. Warunki ukończenia kursu:






Otwarta próba na phm.
Stopień dojrzałości i postawa instruktorska
Aktywny udział w zajęciach
Obecność na całym kursie (3 weekendy)
Poprawne wykonanie zadań kursowych

09. Termin zgłoszeń: 24 lutego 2017r. (osoba musi być wpisana do Ewidencji)
Zgłoszenie zawiera: Uzupełnioną ANKIETĘ UCZESTNIKA (niepełne ankiety będą odsyłane i nie
gwarantują miejsca na kursie)
Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Ul. Boh. Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra
z dopiskiem: KURS PODHARCMISTRZOWSKI
lub drogą mailową (zeskanowana ankieta z podpisami): lubuska@zhp.pl - w tytule KURS
PODHARCMISTRZOWSKI
11. INNE:




Uczestnicy zostają zobowiązani do przestrzegania Prawa Harcerskiego, Zasad Kursu
oraz Regulaminu miejsca, w którym odbywa się kurs
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń,
Jednocześnie przypominamy, że ukończenie kursu podharcmistrzowskiego jest jednym
z wymagań na stopień podharcmistrza.

Pytania należy kierować do komendantki kursu hm. Katarzyny Kawki pod adresem
katarzyna.kawka@zhp.net.pl

