
                  

 

 

Kurs przewodnikowski dla dorosłych  

„Sami Swoi 2020” 

 

 

 

 



Cel kursu: 

Przygotowanie członka Związku Harcerstwa Polskiego do bycia instruktorem ZHP. 

 

Organizator: 

Organizatorem kursu jest ZHP Chorągiew Krakowska. Komendę kursu stanowią instruktorki 

i instruktorzy będący członkami lub współpracujący z Zespołem Kadry Kształcącej ZHP 

Chorągwi Krakowskiej „Wierchy”. 

Komendantka kursu: phm. Izabella Ziółkowska – BOKK/1021/2017  

 

Terminy i miejsca kursu: 

Kurs odbywa się w formie trzech weekendowych biwaków. Zajęcia rozpoczynają się w piątki 

popołudniu (ok. godziny 18.00), a kończą w niedzielę wczesnym popołudniem (najpóźniej o 

godzinie 15.00). 

 

I zjazd: 14 – 16 lutego 2020r., Korzkiew – Ośrodek Harcerski w Korzkwi 

II zjazd: 6 – 8 marca 2020r., Andrychów – Szkoła Podstawowa nr 4 

III zjazd: 27 – 29 marca 2020r., Kraków Nowa Huta, Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i 

Rekreacji „Kaczeńcowa 7” 

 

Uczestnicy kursu dojeżdżają na miejsce zjazdów we własnym zakresie. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 ukończone 21 lat, 

 złożone Przyrzeczenie harcerskie lub złożenie Przyrzeczenia w trakcie trwania kursu, 

 wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, 

 terminowa wpłata za udział w kursie, 

 zgoda Komendanta Hufca na udział w kursie. 

 

 

 

Warunki ukończenia kursu: 

 aktywny udział we wszystkich zajęciach, 

 wykonanie zadań kursowych zgodnie z zaleceniami kadry kursu, 



 pozytywie oceniona postawa uczestnika kursu. 

 

Zgłoszenia: 

Uczestnicy zgłaszają na kurs poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej online: 

https://tiny.pl/t2b3t 

Zgłoszenia na kurs trwają do dnia 22 stycznia 2020r.  

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie ZHP 

Chorągwi Krakowskiej. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje komenda kursu. Uczestnicy 

otrzymają informację o przyjęciu na kurs do dnia 25 stycznia 2020.  

 

Koszt: 

Koszt udziału w kursie wynosi 340,00zł  

Kwotę należy wpłacić do 30 stycznia 2020r. na konto: 

 

ZHP Chorągiew Krakowska 

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 

Nr konta bankowego : 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007 

Tytuł: KURS Sami Swoi imię i nazwisko 

 

Faktury wystawiane są na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty. 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z komendantką kursu phm. Izabellą Ziółkowską – tel. 

602 269 624, izabella.ziolkowska@zhp.net.pl 

 

 

 

Regulamin uczestnika 

Kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych „Sami Swoi” 

 

 

https://tiny.pl/t2b3t


Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu 

podczas trwania kursu.  

 

1. Uczestnik ma prawo:  

 

 Brać udział we wszystkich zajęciach kursowych,  

 Oceniać zajęcia, w których brał udział,  

 Być nagradzanym za dobrą postawę i zaangażowanie na kursie, 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości czy nieporozumień zwrócić się 

do Komendanta kursu w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, 

 Otrzymać ocenę końcową, dyplom ukończenia kursu lub dyplom udziału w kursie.  

 

2. Uczestnik ma obowiązek:  

 

 Przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, 

 Stosować się do poleceń przełożonych, 

 Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych kursantów, 

 Stosować się do regulaminu przeciwpożarowego, regulaminu poruszania się po 

drogach publicznych, harmonogramu dnia itp. 

 Przestrzegać ciszy nocnej, 

 Brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach i przychodzić na nie 

punktualnie, 

 Uczestniczyć w zajęciach w stroju wskazanym przez prowadzącego bądź kadrę kursu, 

 Ściszyć lub wyłączyć telefon komórkowy na czas trwania zajęć i podczas ciszy 

nocnej, 

 Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach zakwaterowania oraz 

pomieszczeniach sanitarnych, 

 Brać udział w służbach organizowanych przez Komendę kursu, 

 Podlegać karom za łamanie Prawa Harcerskiego i przekraczanie regulaminów 

obowiązujących na kursie.  

 

3. Uczestnikowi zabrania się:  

 

 Samowolnego oddalania się z miejsca, w którym odbywa się kurs bez zgłoszenia tego 

faktu Komendzie Kursu, 



 Dewastowania sprzętu (wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika, uczestnik 

pokrywa na własny koszt), 

 Nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podawanych przez kadrę i prowadzących 

zajęcia, 

 Korzystania z urządzeń, sprzętów będących w dyspozycji kursu, w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania.  

 

4. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu:  

 

W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, wobec uczestnika kursu mogą być 

zastosowane następujące kary: 

 

 Wykluczenie z zajęć kursowych, 

 Powiadomienie przełożonego, 

 Wykluczenie z kursu. 

 

 

Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym udziału w Kursie 

Przewodnikowskim dla dorosłych „Sami Swoi”. 


