REGULAMIN KURSU

CEL KURSU: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji instruktorskich w ZHP
1. Kadra kursu:
Kurs przewodnikowski Triathlon organizowany jest przez instruktorów Hufca ZHP Myślenice oraz Hufca ZHP
Wieliczka.
Komendantka Kursu – phm. Anna Hałatek HR, BOKK 672/2016
Kwatermistrz
– phm. Kacper Tondera HO
Oboźny
– phm. Jakub Jasek HR
Instruktorki kursu
– phm. Paulina Sorocka HO i phm. Agnieszka Pagacz HO
2. Terminy i miejsca zjazdów kursu:
1) 07 - 09.10.2016 r. Myślenice
2) 28 - 30.10.2016 r. Węgrzce Wielkie koło Wieliczki
3) 25 - 27.11.2016 r. Kraków
3. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 30 września 2016 r. poprzez ankietę elektroniczną pod adresem
http://tiny.pl/gwdl5 oraz bezzwrotną opłatę w wysokości 150 zł na konto Hufca Myślenice: 84 1020 2892 0000
5802 0018 1008 z dopiskiem „Kurs przewodnikowski – imię i nazwisko”.
O zakwalifikowaniu uczestnika na kurs poinformujemy e-mailowo do dnia 2 października.
W cenie kursu:
- materiały programowe,
- ubezpieczenie na czas biwaków,
- obiad podczas każdego ze zjazdów,
- dodatkowe atrakcje programowe,
- nocleg w warunkach szkolnych i dostęp do wrzątku.
Uwaga! W przypadku rezygnacji lub usunięcia z kursu wpłacona zaliczka zostaje zwrócona w wysokości
zmniejszonej o kwotę udokumentowanych poniesionych przez organizatora kosztów.
4. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
- jest członkiem ZHP Hufca Myślenice lub Wieliczka (ma opłacone aktualne składki członkowskie potwierdzone
adnotacją w książeczce harcerskiej),
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- złożyła Przyrzeczenie Harcerskie,
- ma co najmniej 16 lat (rocznikowo),
- dokonała terminowego zgłoszenia na kurs,
- dokonała terminowej odpłatności za kurs.
5. Warunki ukończenia kursu przewodnikowskiego Triathlon:
- aktywny udział we wszystkich zajęciach na kursie,
- odbycie rozmowy instruktorskiej.
- wykonanie wszystkich zadań międzykursowych:
- stworzenie filmu triathlonowego,
- poprawne prowadzenie korespondencji,
- rozpisanie próby przewodnikowskiej,
- posiadanie wiedzy z zakresu znajomości ZHP,
- przestrzeganie Prawa Harcerskiego,
- rozpisanie planu i preliminarza akcji harcerskiej.
Komenda kursu zastrzega prawo do zmiany lub zwiększenia zakresu z zadań w sytuacjach tego
wymagających.
Nieobecność na zajęciach należy konsultować z kadrą kursu, która zleci zadanie uzupełniające/ dokształcające
– jego wykonanie jest obligatoryjne by ukończyć kurs.
W przypadku niezaliczenia kursu uczestnik otrzymuje Dyplom udziału w kursie przewodnikowskim.
Przy zbyt dużej ilości nieobecności kadra może odmówić zaliczenia kursu, a także nie wydać dyplomu
uczestnictwa.
6. Zasady obowiązujące podczas biwaków kursowych:
• Uczestnicy kursu mogą poruszać się po budynku tylko w zmienionym obuwiu. Wyjątkowo dopuszcza się
inne obuwie do munduru, w sytuacjach gdy obuwie szkolne byłoby niestosowne.
• Uczestnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonym obszarze budynku. W sytuacjach wyjątkowych
uczestnicy mogą przebywać w innych rejonach szkoły za wiedzą i zgodą oboźnego.
• Uczestnicy mogą jeść posiłki oraz zmywać naczynia tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
• Uczestnicy są zobowiązani do właściwego traktowania sprzętu i mienia szkolnego. Szkody lub usterki
pokrywa osoba lub osoby, które doprowadziły do jego zepsucia.
• Nie należy bawić się/ przemieszczać elementów wystroju i sprzętu szkolnego. Przywłaszczenie ich jest
równoznaczne z kradzieżą.
• Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania narkotyków
i dopalaczy. Nie zastosowanie się do tego punktu skutkuje negatywnym ukończeniem kursu
i usunięciem z niego (w przypadku osób niepełnoletnich zawezwaniem prawnych opiekunów w celu
opuszczenia szkoły).
• Zabrania się opuszczania budynku bez powiadomienia o tym fakcie oboźnego i uzyskania jego zgody.

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa harcerskiego oraz wykonywania poleceń
prowadzących zajęcia i kadry kursu. W sytuacji, w której cała kadra kursu stwierdzi, że osoba łamie Prawo
Harcerskie, nie stosuje się do regulaminu i wydawanych poleceń oraz jej zachowanie jest sprzeczne
z postawą instruktorską ma prawo usunąć uczestnika z kursu.
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