
 

 

Impreza programowo-warsztatowa   
„Game Party – Turniej Gier Ekonomicznych” 
 

Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP zaprasza do wzięcia udziału w 
„Game Party”, czyli imprezie harcerskiej podczas której pokażemy w jaki sposób 
prowadzić wychowanie ekonomiczne w ZHP za pomocą gier.  

Zgłoszenia do 7.11.2021 
Dodatkowa składka członkowska:  
60 zł - dla osób niekorzystających z noclegów 
150 zł - dla osób korzystających z noclegów (piątek - niedziela), 
95 zł - dla osób korzystających z jednego noclegu 
Płatna po mailowym potwierdzeniu zgłoszenia do dnia 9.11.2021 na konto podane w 
potwierdzeniu zgłoszenia. 

 Dla kogo? 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wędrowników i instruktorów. Zgłoszenia odbywają 
się indywidualnie. 

 Kiedy i gdzie?  

„Game Party” odbędzie się w Chorzowie (Hotel Skaut, al. Harcerska 3, 41-500 Chorzów 
oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, ul. 75 
Pułku Piechoty 1) w dniach 19-21.11.2021, przy czym główna część wydarzenia będzie 
miała miejsce 20.11.2021 (sobota), 
 

 Co będzie się działo?  

Sobota to gwóźdź programu! To dzień, który będzie przepełniony grami kupieckimi, 
planszówkami o tematyce ekonomicznej, ale również warsztatami! Całość podzielona 
będzie na trzy bloki, dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł wybrać 3 najbardziej 
interesujące go formy. Na osoby, które wybiorą opcję uczestnictwa z noclegiem (od piątku 
do niedzieli) będą czekały dodatkowe zajęcia programowe! 

 Jaki jest cel imprezy?  

Celem  wydarzenia jest zapoznanie uczestników z atrakcyjnymi formami realizowania 
Programu Wychowania Ekonomicznego w jednostkach ZHP. Chcemy, abyśmy wspólnie 
odpowiedzieli na pytania: po co, w jaki sposób oraz dlaczego warto w harcerskim działaniu 
poruszać właśnie te tematy! Wiemy, że nie dla każdego są one na pierwszy rzut oka proste, 
dlatego w Chorzowie nie zabraknie też garści informacji o tym, gdzie szukać atrakcyjnych 
i inspirujących materiałów programowych oraz informacji dotyczących wychowania 
ekonomicznego w ZHP.  

 Jak się zgłosić na „Game Party”: 

Zgłoszenia indywidualne należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego 
tutaj: https://tiny.pl/9wxh5 

 W razie pytań:      ekonomia@zhp.pl 


