
   

 

 

Regulamin Kursu Przewodnikowskiego SYNTEZA 
 
 

CEL KURSU: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji instruktorskich w Związku 
Harcerstwa Polskiego 

 
1. Kadra kursu: 
 
Kurs przewodnikowski „SYNTEZA” organizowany jest przez Zespół Kadry Kształcącej „NaCl” 
Hufca ZHP Wieliczka.  
 
Komendantka Kursu    – phm Agnieszka Pagacz HO, BOKK 
Zastępczyni Komendantki   – hm. Anna Hałatek HR, BOKK 
Instruktorki kursu                – pwd. Paulina Włodarczyk HR 

   – pwd. Klaudia Głuszczak 
       – pwd. Karolina Zając 

 
2. Terminy zjazdów kursu: 

1) 13-15.12.2019 r. – Węgrzce Wielkie, Szkoła Podstawowa 
2) 10-12.01.2020 r. – Kraków – Podgórze, Szkoła Podstawowa nr 29  
3) 14-15.03.2020 r. – Ośrodek wypoczynkowo-Szkoleniowy w Korzkwi 

 
 
3. Zgłoszenia: 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 grudnia 2019 r. poprzez ankietę elektroniczną 
oraz bezzwrotną opłatę w wysokości 50 zł* na konto Hufca Wieliczka: 53 8619 0006 0010 
0200 8282 0001 z dopiskiem „Kurs przewodnikowski – imię i nazwisko”.  
 
* Podana cena dotyczy tylko uczestników z Hufca ZHP Wieliczka, jest obniżona w związku z dofinansowaniem 
ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2020..  
 
Osoby spoza tego Hufca są zobowiązane do wniesienia opłaty za kurs w wysokości 200 zł. 
 

O zakwalifikowaniu uczestnika na kurs poinformujemy e-mailowo. Pierwszeństwo 
zakwalifikowania mają uczestnicy z Hufca Wieliczka. 
 
 



   

 

 
W cenie kursu:  
- materiały programowe, 
- sobotni obiad podczas każdego ze zjazdów, 
- atrakcyjna wyprawka, 
- dodatkowe atrakcje programowe, 
- noclegi w warunkach szkolnych i w ośrodku harcerskim, 
- przekąski w przerwach zajęć i dostęp do wrzątku. 
 
Uwaga! W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu spowodowanej siłą wyższą, wpłacona 
opłata zostaje zwrócona w wysokości zmniejszonej o kwotę udokumentowanych 
poniesionych przez organizatora kosztów. W przypadku usunięcia lub dobrowolnej 
rezygnacji z kursu organizator zachowuje całość otrzymanej opłaty. 
 

4. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która: 
- jest członkiem ZHP (ma opłacone aktualne składki członkowskie potwierdzone adnotacją 
w książeczce harcerskiej), 
- złożyła Przyrzeczenie Harcerskie, 
- ma co najmniej 15 lat (ukończy 16 lat w 2020 roku), 
- dokonała terminowego zgłoszenia na kurs, 
- dokonała terminowej odpłatności za kurs, 
- otrzyma zgodę swojego drużynowego na udział w szkoleniu. 
 
Uwaga! Osoby z Hufca HP Wieliczka, które w dniu rozpoczęcia kursu nie osiągną 
wymaganego wieku mogą zgłosić chęć swojego udziału do swoich przełożonych. 
 
5. Warunki ukończenia kursu przewodnikowskiego SYNTEZA: 
 
- aktywny udział we wszystkich zajęciach na kursie, 
- wykonanie wszystkich zadań kursowych: 

- odbycie służby zgodnie z ustalonymi podczas kursu zasadami, 
- poprawne prowadzenie korespondencji, 
- rozpisanie próby przewodnikowskiej, 
- rozpisanie planu i preliminarza akcji harcerskiej, 
- przestrzeganie Prawa Harcerskiego, 
- posiadanie wiedzy z zakresu znajomości ZHP,  



   

 

- odbycie rozmowy instruktorskiej. 
 
Komenda kursu zastrzega prawo do zmiany lub zwiększenia zakresu 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 w trakcie całego kursu pracują w zastępach kursowych, każdy zastęp 
ma wyznaczonego opiekuna spośród kadry kursu. 

• Uczestnicy sami przygotowują śniadania i kolacje na biwakach kursowych,  
z przywiezionych przez siebie produktów spożywczych. 

• Uczestnicy są zobowiązani do posiadania na biwakach własnego regulaminowego 
umundurowania, śpiwora, naczyń. 

• Uczestnicy 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 obiektu za wiedzą i zgodą 
kadry kursu.  

• Uczestnicy mogą jeść posiłki oraz zmywać naczynia tylko w wyznaczonych do tego 
miejscach.  

• Uczestnicy są zobowiązani do właściwego traktowania sprzętu i mienia obiektu, 
w którym odbywa się dany zjazd kursu. Szkody lub usterki pokrywa osoba lub osoby, 
które doprowadziły do jego zepsucia.  

• Uczestnicy są odpowiedzialni za utrzymanie porządku wokół siebie. Wszelakie 
zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. W razie problemów lub braku środków należy 
się z tym problem zwrócić do kogoś z kadry kursu. 

• Nie należy bawić się/ przemieszczać elementów wystroju i sprzętu w obiekcie. 
Przywłaszczenie ich jest równoznaczne z kradzieżą.  

• Podczas zjazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, 

stosowania środków psychoaktywnych. Niezastosowanie 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 kadry kursu 
i uzyskania jej zgody. 

• Kadra kursu nie bierze odpowiedzialności za drogi sprzęt i gotówkę będących   
w posiadaniu uczestników, ich zagubienie lub zniszczenie. Uczestnicy zabierają takie 
przedmioty na własną odpowiedzialność. 

• 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. 

 
 
 
   Podpis Komendy Kursu:                                              Podpis uczestnika kursu:  
 
              
     
 


