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Kurs Drużynowych Wędrowniczych „Apis Mellifera”        Referat Wędrowniczy ZHP Chorągwi Krakowskiej 

Organizator Kurs organizowany jest przez Referat Wędrowniczy 

ZHP Chorągwi Krakowskiej 

przy wsparciu Zespołu Kadry Kształcącej „Wierchy” 

ZHP Chorągwi Krakowskiej 

ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 

Forma weekendowa forma szkoleniowa składająca się 

z 4 zjazdów w formie biwaków 

Termin I zjazd: 4-6 października 2019 r. 

II zjazd: 24-26 października 2019 r. 

III zjazd: 15-17 listopada 2019 r. 

IV zjazd 15-17 maja 2020 r. 

Miejsce 
Wszystkie biwaki kursu mają formę wyjazdową 

połączoną z wędrówką górską – w chatkach, 

schroniskach górskich oraz pod namiotami 

I zjazd: Grzechynia 

II zjazd: chatka pod Potrójną 

III zjazd: chatka studencka Adamy 

IV zjazd: zagranica 

Ilość 

uczestników 
Planowo 18 osób 

Odpłatność 

uczestnika 

175 zł w I turze płatności, 200 zł w II turze płatności. 

Płatność całej kwoty (bez zaliczek) 

 

 

 

 

 

Kadra phm. Wojciech Kubica – komendant kursu 

(SOKK/1193/2019) 

pwd. Wiktoria Basta (w trakcie realizacji BOKK) 

pwd. Anna Mroczek (w trakcie realizacji BOKK) 

pwd. Edyta Tobiasiewicz (w trakcie realizacji BOKK) 

pwd. Julia Moskwa (w trakcie realizacji BOKK) 

pwd. Maciej Czarnecki (w trakcie realizacji BOKK) 

Kontakt wojciech.kubica@zhp.net.pl – 518 402 323 

anna.mroczek@zhp.net.pl – 693 785 272 
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• Rozwój umiejętności instruktorskich uczestników w stopniu 

przygotowującym do pełnienia funkcji instruktorskich na poziomie 

drużyny. 

• Wymiana doświadczeń i inspiracji między środowiskami ZHP Chorągwi 

Krakowskiej. 

• Upowszechnienie w środowiskach wędrowniczych ZHP Chorągwi 

Krakowskiej idei służby. 

• Realizacja projektu PO.WER 1.4. 

• Rozpowszechnienie wiedzy na temat pszczół oraz ich istotnej roli na 

świecie wśród wędrowników ZHP Chorągwi Krakowskiej. 

• Uczenie w działaniu instruktorów zdobywających odznaki kadry 

kształcącej. 

Po kursie uczestnik / uczestniczka będzie: 

• posiadał wiedzę określoną w Standardzie kursu drużynowych 

wędrowniczych ZHP, 

• potrafił zaplanować i przeprowadzić służbę w swoim środowisku 

działania, 

• potrafił zaplanować własny rozwój w oparciu o stopnie harcerskie 

i instruktorskie, sprawności mistrzowskie oraz Indywidualną Ścieżkę 

Rozwoju. 

Uczestnikami kursu są wędrownicy Chorągwi Krakowskiej ZHP. Są to osoby 

pełniące funkcje drużynowych, przybocznych lub przygotowujące się do 

objęcia funkcji instruktorskich w drużynach. Są to osoby, które ukończyły 

już kurs przewodnikowski i posiadają podstawową wiedzę metodyczną 

Przewidywana ilość uczestników na kursie to 18 osób – kryterium 

umożliwiające dostosowanie projektu PO.WER 1.4 do KDW.  

• Minimalny wiek uczestnika to 17 lat (rocznikowo). 

• Złożone Przyrzeczenie Harcerskie. 

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

• Terminowe zgłoszenie oraz terminowe dokonanie wpłaty za kurs. 

• Akceptacja regulaminu kursu. 

• Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego.  

• Udział w co najmniej 80% wszystkich zajęć kursu (odstępstwa będą 

indywidualnie uzgadniane z uczestnikiem pod warunkiem zaliczenia 

tych treści w innej formie). 

• Pozytywna ocena postawy kursanta przez komendę kursu. 

• Rzetelne i terminowe zrealizowanie zadań kursowych. 
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Wypełniana po każdych zajęciach kursowych oraz na koniec każdego 

biwaku. 

Elementem ankiety kursowej będą: 

• sześciokąt – jako sposób oceny zajęć 

• wskazanie elementów i cech metody harcerskiej zaobserwowanych na 

zajęciach / biwaku. 

• pełne umundurowanie, 

• śpiwór i karimata, 

• menażka, sztućce, kubek,  

• aktualna książeczkę harcerską lub instruktorską z potwierdzeniem 

opłacenia składek,  

• obuwie zmienne i na górskie wędrówki w zależności od zjazdu kursu, 

• odzież dostosowana do warunków pogodowych,  

• prowiant na czas trwania zjazdów (na jeden zjazd: 2 kolacje, 

2 śniadania) 

• przybory toaletowe, 

• śpiewnik, instrumenty muzyczne, 

• zgoda rodzica w przypadku osób niepełnoletnich. 

Uczestnicy zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza online: 

Link do formularza: https://bit.ly/2YXrrSA 

Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany 19.08.2019 a zamknięty 

2.09.2019.  

Po zakończeniu zgłoszeń, komenda kursu podejmuje decyzję o przyjęciu 

uczestnika na kurs, biorąc pod uwagę funkcję, otwartą próbę instruktorską 

lub potrzeby środowiska. O przyjęciu na kurs uczestnicy zostaną 

poinformowani drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń. 

Wpłaty 

175 zł – wpłata dokonana w terminie: 3-10.09.2019 

200 zł – wpłata dokonana po 10.09.2019, lecz przed 28.09.2019 

Wpłaty należy dokonać na konto ZHP Chorągwi Krakowskiej: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska 

Adres: Ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 

Numer konta: 60 8591 0007 0020 0055 2565 0007 

Tytuł przelewu: Wpłata na kurs drużynowych wędrowniczych – imię 
i nazwisko 

Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w terminie 

oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie. Potwierdzenie wpłaty należy 

przesłać mailem do skarbnika kursu – pwd. Anna Mroczek, e-mail: 

anna.mroczek@zhp.net.pl 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 

• zajęcia prowadzone przez instruktorów ZHP, 

• zakwaterowanie w warunkach turystycznych, 

• obiad na każdym zjeździe (sobota), 

• drobny poczęstunek w przerwach zajęć (owoce, kawa, herbata), 

• materiały programowe w wersji papierowej lub elektronicznej, 

• wyprawkę kursową. 
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Każdy uczestnik kursu ma prawo do: 

•  wyrażania własnego zdania, 

•  korzystania z zasobu materiałów kursowych, 

•  oceniania zajęć, w których uczestniczył, 

•  konsultacji z prowadzącymi zajęcia, 

•  przerw między zajęciami, 

•  odpoczynku podczas ciszy nocnej, 

•  oceny oddanych zadań zaliczeniowych oraz wglądu do nich po ocenie, 

•  otrzymania dyplomu po kursie. 

Każdy uczestnik ma obowiązek: 

• przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, 

• aktywnego uczestnictwa w zajęciach, nieprzeszkadzania innym podczas 

zajęć, przychodzenia punktualnie na zajęcia. 

• wykonywania poleceń komendy kursu oraz prowadzących zajęcia,  

• dbania o ład i porządek na terenie miejsca, gdzie odbywa się kurs, 

• przestrzegania planu dnia oraz ciszy nocnej, 

• dbania o bezpieczeństwo swoje, innych kursantów i komendy kursu,  

• informowania kadry o sytuacjach awaryjnych i zagrożeniach, 

• przestrzegania regulaminów ZHP, przeciw pożarowego, poruszania się 

na drodze, poruszania się po górach i innych określonych przez 

organizatora podczas kursu, 

• dbania o higienę osobistą, 

• uczestniczenia w zajęciach we wskazanym przez organizatora stroju, 

• nieużywania telefonu komórkowego podczas zajęć 

 

Uczestnikowi zabrania się: 

• opuszczania samowolnie terenu, gdzie odbywa się kurs, 

• wykonywania czynności, które mogą uczestnika lub innych narazić na 

niebezpieczeństwo, 

• łamania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, 

• zażywania używek, 

• niszczenia mienia schroniska / chatki / bazy noclegowej / organizatora 

/ innych uczestników. W przypadku zniszczenia mienia wynikającego 

z działaniem wbrew obowiązującym regulaminom czy instrukcjom 

komendy kursu uczestnik jest zobowiązany pokryć koszt naprawy / 

zakupu nowego mienia z własnych środków. W przypadku osób 

niepełnoletnich koszt ponoszą rodzice / prawni opiekunowie danego 

uczestnika. 

 

Wykluczenie z kursu może nastąpić na skutek notorycznego 

nieprzestrzegania regulaminu, łamania Prawa Harcerskiego oraz narażania 

siebie lub innych na niebezpieczeństwo. Uczestnik zostaje wykluczony 

i ma obowiązek powrotu na własny koszt bez możliwości zwrotu 

wpisowego. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani do odbioru 

dziecka na swój koszt są rodzice / prawni opiekunowie danego uczestnika. 

Wysyłając zgłoszenie na kurs, uczestnik oświadcza, że posiada stan 

zdrowia pozwalający na udział w wędrówce górskiej. 

Wysłanie zgłoszenia na kurs jest równoznaczne z przeczytaniem oraz 

akceptacją powyższego regulaminu oraz klauzili RODO, których akceptację 

uczestnik potwierdza podpisem w pierwszym dniu kursu. 

W przypadku niejasności związanej z interpretacją regulaminu ostateczną 

decyzję podejmuje komenda kursu. 

Komenda kursu zapewnia sobie prawo do modyfikacji regulaminu 

w dowolnym momencie. 


