REGULAMIN KURSU DRUŻYNOWYCH WĘDROWNICZYCH
„PRZEKRACZAJĄC GRANICE”
1. ORGANIZATOR
Chorągiew Opolska ZHP we współpracy z instruktorami Chorągwi Łódzkiej, Stołecznej oraz
Mazowieckiej.
2. TERMINY I MIEJSCA
1) biwak w Beskidzie Małym: 18-20 stycznia 2019 r.
2) biwak w Łodzi: 29-31 marca 2019 r.
3) obóz wędrowny w Grecji: 26 kwietnia - 5 maja 2019 r.
4) biwak w Warszawie: 14-15 czerwca 2019 r.
Termin obozu może zostać przesunięty o 1 dzień ze względu na daty lotów. Dokładne
informacje dotyczące miejsca biwaków i dojazdu zostaną podane osobom zakwalifikowanym.
3. WAŻNE TERMINY
8 listopada 2018 r.– rozpoczęcie rekrutacji
6 grudnia 2018 r.– ostateczny termin zgłoszeń
7-21 grudnia 2018 r. – rozmowa telefoniczna z kandydatem przeprowadzona przez
członka komendy kursu
24 grudnia 2018 r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu\nie zakwalifikowaniu na
kurs.
4. ZGŁOSZENIA
Kurs jest kierowany do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę z wędrownikami. O
kwalifikacji na kurs decyduje komenda kursu zgodnie z ustalonymi warunkami. Liczba miejsc
na kursie jest ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 15 osób.
Zgłoszenia na kurs należy dokonać w terminie od 8 listopada do 6 grudnia 2018 r. poprzez:
- uzupełnienie formularza zgłoszeniowego - https://bit.ly/2QqCb3n,
- przesłanie na adres e-mail przekraczajac.granice@zhp.net.pl zgody komendanta
hufca na udział w kursie oraz opinii bezpośredniego przełożonego.
5. WPISOWE
Koszt udziału w kursie wynosi 1300 zł
, płatne przelewem w trzech ratach:
I rata (bezzwrotna zaliczka) do 6 stycznia 2019 r. - 200 zł
II rata do 3 marca 2019 r. - 700 zł
III rata do 14 kwietnia 2019 r. - 400 zł
Dokładne informacje dotyczące numeru konta i tytułu przelewu zostaną podane 24 grudnia
2018 r. w wiadomości e-mail wraz z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.

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. Na czas kursu
uczestnik ma obowiązek na własny koszt zakupić ubezpieczenie NNW.
W razie wycofania się z kursu osoby zakwalifikowanej na kurs, otrzyma ona zwrot zapłaconej
składki zadaniowej pomniejszony o bezzwrotną zaliczkę oraz koszty dotychczas poniesione
na jej rzecz. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z udziału w kursie w jego trakcie może
spowodować wzrost kosztów pozostałych uczestników.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1) ukończyła 17 lat lub ukończy w 2019 roku; jeżeli jest niepełnoletnia - posiada
pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów,
2) ukończyła kurs przewodnikowski lub ukończy go do czasu obozu wędrownego
(wówczas w procesie rekrutacji należy podać organizatora i termin kursu, w którym
dana osoba uczestniczy lub zamierza wziąć udział),
3) posiada pełny wpis do ewidencji ZHP oraz opłacone składki członkowskie do końca
2018 r.,
4) dostarczy zgodę komendanta hufca na udział w kursie oraz opinię bezpośredniego
przełożonego,
5) dysponuje czasem w wyznaczonych terminach,
6) potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
7) posiada dowód osobisty ważny do końca trwania kursu,
8) przejdzie rekrutację z wynikiem pozytywnym, przestrzegając jej zasad oraz terminów.
W razie niespełniania któregoś z warunków warto skontaktować się z komendą kursu.
7. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU
1
1) obecność na wszystkich zajęciach
2) aktywny udział w zajęciach,
3) wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzących i komendę kursu
(indywidualnych oraz zespołowych), w tym przygotowanie planu pracy jednostki, w
której uczestnik działa lub której działalność zamierza rozpocząć,
4) prezentowanie postawy instruktorskiej przez cały czas trwania kursu,
5) uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu,
6) ukończenie kursu przewodnikowskiego do czasu obozu wędrownego.
W przypadku niespełnienia powyższych warunków uczestnik nie otrzyma dyplomu
ukończenia kursu.

1

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

8. KOMENDA KURSU
phm. Jakub Lasek HO, SOKK/1118/2018 – komendant kursu – Chorągiew Opolska
phm. Małgorzata Pniewska HR, BOKK/1122/2018 – Chorągiew Mazowiecka
phm. Emilia Wadas HO – Chorągiew Łódzka
phm. Maria Wieczorek HR – Chorągiew Stołeczna
phm. Patryk Wewior HR – Chorągiew Opolska
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Akceptując ten regulamin uczestnik:
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w formularzu
zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji kursu oraz jego celów przez
organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
Dz.U. z 2014 r., poz. 1182);
- wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku uwidocznionego w
filmach i na fotografiach z kursu do celów związanych z przedstawieniem relacji z
imprezy oraz w celach promocyjnych ZHP, w tym w szczególności na fotorelację w
prasie, portalach i na stronach internetowych, reprodukcje na ulotkach, plakatach,
zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu
nie wyszczególnionych;
- 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).
Więcej informacji dotyczących kursu można uzyskać poprzez kontakt mailowy pod adresem:
przekraczajac.granice@zhp.net.pl.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu.

