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KURS PODHARCMISTRZOWSKI WOOD BADGE

+ warsztaty opiekunów prób instruktorskich

I KURS – ZASADY I ORGANIZACJA

Kurs  Wood  Badge  w  ZHP  jest  kursem  instruktorskim,  realizowanym  zgodnie

z wytycznymi  organizacyjnymi  kursów Wood Badge  w WOSM,  prowadzonym przez

specjalnie  do  tego  przygotowaną  kadrę  instruktorską.  Jest  to  forma  kursu

podharcmistrzowskiego,  przeżyciowego,  blisko  natury,  w  czasie  trwania  którego

szczególny  nacisk  położony  jest  na  uczenie  w  działaniu,  indywidualną  pracę

z uczestnikami,  doskonalenie  ich  umiejętności  przywódczych,  umiejętności  pracy

w grupie instruktorskiej, pracę nad sobą, poznawanie procesów zachodzących w grupie

oraz praktyczną realizację projektu i zarządzanie nimi. [patrz: Zasady organizacji kursów

Wood Badge w Związku Harcerstwa Polskiego]

Kurs przebiega w trzech etapach:

1. 8-dniowy  biwak  –  odbędzie  się  on  na  początku  września,  na  terenie

województwa  małopolskiego.  Uczestnicy  będą  mieć  okazję  do  pracy  w  małych

grupach,  z  naciskiem  na  zasady  dobrej  komunikacji  oraz  do  indywidualnej  pracy

z kadrą kursu.

2. W  okresie  pół  roku  od  kursu,  każdy  uczestnik  sprawdzi  nabyte  na  kursie

umiejętności przechodząc Próbę Wodza. Dzięki niej będzie miał możliwość pod okiem

członka kadry kursu wykazać się umiejętnościami harcerskiego lidera.

3. Biwak podsumowujący – w marcowy weekend uczestnicy kursu spotkają się,

aby  podsumować  swoje  Próby  Wodzów  oraz  cały  kurs.  Będzie  to  moment  na

zakończenie zajęć kursowych.



*Ze względu na odległy termin biwaku podsumowującego uczestnicy w uzgodnieniu

z organizatorami mogą przesunąć go o tydzień.

II ORGANIZATOR

Komendę  kursu  stanowią  instruktorki  i  instruktorzy  będący  członkami  lub

współpracujący  z  Zespołem Kadry  Kształcącej  ZHP Chorągwi  Krakowskiej  „Wierchy”

w składzie:

hm. Filip Fotomajczyk – komendant kursu

hm. Kinga Delimata

phm. Joanna Fijałkowska

hm. Katarzyna Kucińska

hm. Dominika Moskal

hm. Mariusz Ślęzak

III MIEJSCE I TERMIN

1.  Biwak  kursu  odbędzie  się  w  terminie  1–8  września  2019  roku  na  terenie

województwa  małopolskiego.  Zakwalifikowani  uczestnicy  zostaną  poinformowani

o miejscu kursu wraz z informacją o przyjęciu na kurs.

2. Biwak podsumowujący – odbędzie się pół roku po pierwszym w marcu 2019 roku.

Jeśli kursanci wyrażą taką potrzebę termin drugiego biwaku może zostać przesunięty

o tydzień.

IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na kurs trwają do 12 czerwca 2019 roku.

Wymagania wobec uczestników:

 opinia  komendanta  macierzystego  hufca  (w  formie  papierowej  lub

elektronicznej),



 minimalny wiek: ukończone 18 lat,

 stopień instruktorski: zamknięta próba przewodnikowska (do ukończenia kursu

wymagane jest otwarcie próby podharcmistrzowskiej),

 uzupełnienie  ankiety  zgłoszeniowej  wraz  z  zamieszczeniem  linku  do  filmiku

opowiadającego o uczestniku.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, toteż organizatorzy zastrzegają sobie prawo

do nie przyjęcia zgłoszeń, które napłyną po terminie lub nie spełnią wymagań. 

Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają instruktorzy ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Z  osób  spełniających  kryteria  uczestnictwa,  którzy  nie  zmieścili  się  na  liście

zakwalifikowanych, zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Ponieważ kurs jest przedsięwzięciem o określonym budżecie, organizatorzy zastrzegają

sobie możliwość odwołania kursu w przypadku nie zebrania co najmniej 12 chętnych

instruktorów spełniających warunki uczestnictwa.

V KOSZT

400  zł  –  w  cenie:  noclegi,  pełne  wyżywienie,  materiały  szkoleniowe  i  dyplomy,

elementy programu 

Płatność po zakwalifikowaniu na kurs w dwóch ratach:

1. rata – do 15 lipca – 200 zł

2. rata – do 15 sierpnia – 200 zł

Z kursu można zrezygnować bezkosztowo do 31 lipca. Po tym terminie nie będziemy

zwracać wpłaconych środków.

Szczegóły  dotyczące  płatności  uczestnicy  otrzymają  drogą  mailową  wraz

z zakwalifikowaniem na kurs.

VI KONTAKT

e-mail: woodbadge@krakowska.zhp.pl

nr tel. komendanta kursu: 605 265 070

mailto:woodbadge@krakowska.zhp.pl

