REGULAMIN KURSU DRUŻYNOWYCH WĘDROWNICZYCH
„PRZEKRACZAJĄC GRANICE”
ORGANIZATOR
HZKK Hufca Warszawa Ochota we współpracy z instruktorami Chorągwi Opolskiej, Stołecznej oraz
Śląskiej.

TERMINY I MIEJSCA
I biwak - spotkanie w Polsce: 4 – 5 lutego 2017 r.
II biwak - spotkanie w Polsce: 31 marca – 2 kwietnia 2017 r.
III biwak – wyjazd zagraniczny: 28 kwietnia – 7 maja 2017 r.
Dokładne informacje dotyczące miejsca biwaków i wyjazdu zostaną podane osobom zakwalifikowanym
na kurs.

WAŻNE TERMINY
19 grudnia 2016 r. – rozpoczęcie rekrutacji
06 stycznia 2016 r. – ostateczny termin zgłoszeń
20 grudnia 2016 r. – 8 stycznia 2017 r. – rozmowa telefoniczna z kandydatem przeprowadzona przez
członka komendy kursu
10 stycznia 2017 r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu\niezakwalifikowaniu na kurs
Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego
i dostarczenie opinii przełożonego (w sposób opisany w formularzu) w terminie od 19 grudnia do 7 stycznia
2016 roku. Formularz do wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej od 19 grudnia.

SKŁADKA ZADANIOWA
Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto:
59114010100000322884001005
Hufiec ZHP Warszawa Ochota
ul. Raszyńska 22a, 02-026 Warszawa
W tytule wpisać: „Składka zadaniowa KDW imię i nazwisko”
I rata (bezzwrotna zaliczka) do 20 stycznia w wysokości 100 zł
II rata do 17 marca w wysokości 400 zł
III rata do 14 kwietnia w wysokości 470 zł
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie, transport na wyjazd zagraniczny
(transport na biwaki w Polsce we własnym zakresie), pełne wyżywienie, materiały programowe,
wyprawki dla kursantów, gadżety kursowe, dyplomy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 ukończyła 17 lat, jeżeli jest niepełnoletnia posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów,
 ukończyła kurs przewodnikowski,
 ma pełny wpis do ewidencji ZHP oraz opłacone składki członkowskie przynajmniej do końca 2016
roku,
 dostarczy podczas rekrutacji opinię przełożonego,
 dysponuje czasem w wyznaczonych terminach,
 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
 przejdzie rekrutację z wynikiem pozytywnym, przestrzegając jej zasad oraz terminów.
W razie niespełnienia któregoś z warunków, należy skontaktować się z komendą kursu.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU
 ukończenie kursu przewodnikowskiego, przynajmniej otwarta próba przewodnikowska oraz
ukończone 17 lat (dyplom ukończenia KDW „Przekraczając Granice” zostanie wręczony dopiero po
spełnieniu tych warunków),
 obecność na wszystkich zajęciach1,
 aktywny udział w zajęciach,
 wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzących i
komendę kursu
(indywidualnych oraz zespołowych),
 prezentowanie postawy instruktorskiej,
 uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

KOMENDA KURSU
phm. Krzysztof Widłak, HR, BOKK/938/2016 – komendant kursu – Chorągiew Stołeczna
phm. Michał Ochremiak, HO BOKK/853/2015 – Chorągiew Stołeczna
phm. Jakub Lasek, HO – Chorągiew Opolska
pwd. Daria Duch, HO – Chorągiew Opolska
phm. Anna Jaworska, HR, BOKK/903/2016 – Chorągiew Śląska

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kurs jest kierowany do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę z wędrownikami, przede wszystkim
pochodzącymi z Chorągwi Opolskiej i Stołecznej.
O kwalifikacji na kurs decyduje komenda kursu zgodnie z ustalonymi warunkami. Liczba miejsc na kursie
jest ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 20 osób.
Więcej informacji dotyczących kursu można uzyskać poprzez kontakt mailowy pod adresem:
przekraczajac.granice@zhp.net.pl
Akceptując ten regulamin uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w kursie i we
wszystkich zajęciach kursowych (m.in. wędrówka po górach z ekwipunkiem, nocleg w warunkach
polowych).
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu.

1

W uzasadnionych wypadkach losowych bierzemy pod uwagę możliwość odrobienia do 10% zajęć kursowych.

