KURS PRZEWODNIKOWSKI 2013
Organizator
Zespół ds. Kształcenia Hufca ZHP Gorzów Wielkopolski

Uczestnicy
Drużynowi bez przeszkolenia, osoby, które w przyszłości planują prowadzić drużyny,
członkowie ZHP zdobywający stopień przewodnika

Komenda kursu
hm. Marta Czerepowicka – komendantka kursu (BOKK 267/2010)
phm. Iga Gigoła – z-ca komendantki kursu
phm. Anna Więcławska
phm. Karolina Woźniak
pwd. Łukasz Fabich
pwd. Katarzyna Michniuk
pwd. Milan Nocoń - oboźny

Czas trwania
03-06.01.2014r.
17-19.01.2014r.
1 spotkanie w dniach 03 – 06 stycznia 2014 (4 dni)
2 spotkanie w dniach 17 – 19 stycznia 2014 (3 dni)
Uczestnicy kursu zgłaszają się na kurs w piątek do godz. 17:30 i pozostają na 1 spotkaniu do
poniedziałku godz. 15:00, na 2 spotkaniu do niedzieli godz. 15:00
Obecność na obu weekendach obowiązkowa!

Miejsce
Budynek Komendy Hufca Gorzów Wlkp. lub jedna z szkół na terenie miasta. Nocleg w
warunkach polowych. Dokładne miejsce zostanie podane w potwierdzeniu zgłoszenia.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać wysyłając ankietę uczestnika kursu na adres:
marta.czerepowicka@zhp.net.pl do 20.12.2013r.

Koszt
100 zł + wyżywienie (we własnym zakresie)
wpłaty do 20.12.2013
na konto: Bank Zachodni WBK S.A.
nr 84 1090 1623 0000 0001 0458 5348
tytuł wpłaty: "składka zadaniowa - kurs przewodnikowski" i imię, nazwisko uczestnika
Koszt zawiera: noclegi, materiały kursowe, materiały programowe, stały dostęp do ciepłej
herbaty, koszty organizacyjne. Przy dużej ilości zgłoszeń (około 20 osób) w cenie jest
możliwość zapewnienia obiadów.

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, busolę, wydruk stopni i sprawności harcerskich, statut ZHP, instrumenty
muzyczne mile widziane, w zależności od potrzeby materiały dot. technik harcerskich.

Zobowiązujemy do
Zapoznania się: z regulaminem mundurowym, musztry
i ceremoniału harcerskiego, statutem ZHP, regulaminem stopni instruktorskich, przeczytać
dokument "Podstawy wychowawcze w ZHP" oraz do opłacenia składek członkowskich
(kserokopię dowodu wpłaty, potwierdzenie należy dostarczyć na pierwszy weekend kursu),
rejestracji w Ewidencji ZHP.

Warunki ukończenia


Minimalny wiek uczestnika 16 lat (rocznikowo)



Stopień dojrzałości i postawa – niezbędne do prowadzenia drużyny



Aktywny udział w zajęciach



Obecność na całym kursie



Poprawne wykonanie zadań kursowych

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 przewodnikowskiego jest niezbędne do
podjęcie kursu drużynowych (byłe nakładki metodyczne).

Pytania:
Wszelkie pytania proszę kierować do komendantki kursu:
hm. Marta Czerepowicka
e-mail: marta.czerepowicka@zhp.net.pl
tel.: 663-263-48

