REGULAMIN KURSU KADRY KSZTAŁCĄCEJ
1. INFORMACJE O KURSIE KADRY KSZTAŁCĄCEJ
1.1.

Celem kursu jest przygotowanie członka ZHP do kształcenia zgodnie z zasadami
przyjętymi w ZHP.

1.2.

Organizatorem kursu jest Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

1.3.

Korespondencja z członkami kursu odbywać się będzie poprzez mail podany
w ankiecie zgłoszeniowej.

2. ZGŁOSZENIE, OPŁATY, UCZESTNICTWO
2.1.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

2.1.1. Minimalny wiek – co najmniej 18 lat (rocznikowo),
2.1.2. Ukończony kurs podharcmistrzowski bądź posiadanie przynajmniej stopnia
podharcmistrza (w przypadku braku spełniania tego kryterium kadra kursu
będzie podejmowała indywidualne decyzje ws. uczestnictwa),
2.1.3. Dokonanie zgłoszenia online za pośrednictwem ankiety do dnia 28.08.2022
r., -> https://forms.office.com/r/0s8vT9TqQn,
2.1.4. Zgoda na udział w kursie wyrażona przez komendanta macierzystego hufca
lub chorągwi (w zależności od przydziału służbowego),
2.1.5. Posiadanie opłaconej podstawowe składki członkowskiej za bieżący rok oraz
posiadanie wpisu do systemu ewidencyjnego członków ZHP - TIPI,
2.1.6. Terminowa wpłata składki zadaniowej w wysokości 50 zł od osoby do dnia
04.09.2022 r. na konto:
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-124 Zielona Góra
Nr konta: 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytułem: DSCZ KKK 2022 imię i nazwisko uczestnika
(UWAGA! Wpłaty należy dokonać dopiero po uprzednim otrzymaniu maila
z potwierdzeniem kwalifikacji na kurs. Kwalifikacje zostaną wysłane do
01.09.2022 r.)
2.2.

Kurs kierowany jest do instruktorów z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2.3.

Z dodatkowej składki zadaniowej nie finansuje się kosztów dojazdu uczestników
na miejsce kursu oraz prowiantu na śniadania i kolacje. Te koszty ponoszą
uczestnicy.

2.4.

Uczestnicy kursu nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem NNW.

2.5.

W ramach opłaty organizator zapewnia w trakcie trwania kursu:

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Zakwaterowanie,
Materiały programowe potrzebne na kursie,
Wyżywienie (obiad, przekąski),
Wodę, kawę i herbatę w trakcie zajęć.
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2.6.

Uczestnicy zobowiązani się do:

2.6.1. Przestrzegania Prawa Harcerskiego,
2.6.2. Aktywnego udziału w programie kursu,
2.6.3. Do podjęcia wyzwania przeżycia kursu stosując reguły zdrowego stylu życia.
Uczestnicy nie palą wyrobów nikotynowych, nie używają innych używek,
2.6.4. Do nieużywania w czasie zajęć telefonów i komputerów, jeśli bezpośrednio
nie wiąże się to z realizacją zajęć,
2.6.5. Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i regulaminów
obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego.
2.7.

W przypadku złamania niniejszego regulaminu uczestnik może zostać skreślony
z listy uczestników kursu przez komendę kursu. Wtedy dodatkowa składka
członkowska zadaniowa nie podlega zwrotowi.

2.8.

Osoby, które wniosły opłatę, a nie podjęły uczestnictwa w kursie z ważnych
przyczyn losowych mogą wnioskować do komendy kursu o zwrot opłaconej składki
zadaniowej. Komenda kursu może postanowić o zwrocie opłaty, przy czym
organizator potrąca 50% jej wysokości na poczet poniesionych kosztów
organizacyjnych.

3. ZASADY UKOŃCZENIA KURSU
3.1.

Ukończenie kursu, potwierdzone otrzymaniem „Dyplomu ukończenia kursu”,
wymaga spełnienia następujących warunków:

3.1.1. Obecność na wszystkich biwakach (w przypadku usprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym formę zaliczenia
zajęć, nie więcej niż 15% zajęć),
3.1.2. Aktywny udział w zajęciach rozumiany jako jasne wyrażanie poglądów
i uzasadnienie ich wyznawanymi przez siebie wartościami oraz umiejętność
uwzględniania w dyskusji różnorodności poglądów pozostałych uczestników
i członków kadry,
3.1.3. Aktywny udział w tworzeniu programu i przeprowadzeniu kursu drużynowych
(w szczególności: przygotowanie konspektów kursowych – przepracowanych
razem z kadrą KKK, poprowadzenie zajęć - zaopiniowanych pozytywnie przez
kadrę KKK, przygotowanie wraz z zastępem planu kursu metodycznego zaopiniowanego pozytywnie przez kadrę KKK)
3.1.4. Pozytywna ocena realizacji zadań przedkursowych,
3.1.5. Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KURSU
4.1.
4.2.

Formuła kursu oparta jest o pracę indywidualną uczestnika kursu przez cały czas
jego trwania, współpracę w ramach drużyny kursowej w czasie całego kursu.
Uczestnicy kursu kadry kształcącej odbywają praktykę kursową w postaci
organizacji kursu drużynowych. Szczegółowy harmonogram działań:
17-18 września 2022
Spotkanie na żywo w Zielonej Górze. Będzie to czas na planowanie kursu od
postaw (od wizji, celów, sposobów realizacji celów, przepracowania treści kursu,
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jak też ustalenie pierwszych kwestii organizacyjnych), ale i czas na działania dla
kadry o planowaniu procesu kształceniowego i warsztacie kształceniowca.
połowa września - połowa listopada 2022
Praca on-line, dopracowanie szczegółów organizacyjnych i merytorycznych,
przygotowanie konspektów na pierwszy biwak kursowy.
26 września 2022
Spotkanie online – obrzędowość
17 października 2022
Spotkanie online dotyczące procesu grupowego + praca z planami kursów
drużynowych
10-13 listopada 2022
Pierwszy biwak kursów drużynowych
17 listopada 2022
Spotkanie online – ewaluacja pierwszego biwaku
połowa listopada - połowa stycznia 2022-2023
Przygotowanie konspektów na drugi biwak kursowy, wsparcie kursantów kursu
drużynowych w ich zadaniu kursowym.
13-15 stycznia 2023
Drugi biwak kursów drużynowych i zakończenie KKK i KD
28 stycznia 2023
Spotkanie na żywo, podsumowanie i ewaluacja kursów
4.3.

Bazą noclegowo - szkoleniową dla uczestników kursu będzie lokalizacja w
województwie lubuskim.

5. BEZPIECZEŃSTWO
5.1.

5.2.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników,
uczestnicy kursu są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz
poinformowania o fakcie organizatora i odpowiednich służb.
Uczestnik bierze udział w kursie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną
odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.

6.2.
6.3.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich
rozbieżności, sporów i wątpliwości.
Zbierane dane osobowe uczestników wykorzystywane są w celach rekrutacyjnych.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
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