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REGULAMIN KURSU 

1. Cel Kursu  

Celem kursu jest przygotowanie członków ZHP do bycia przewodnikami – instruktorami m.in. 

pełniącymi funkcje wychowawcze w ZHP. Ukończenie kursu przewodnikowskiego  

i drużynowych jest jednym z wymagań w próbie na stopień przewodniczki/przewodnika.  

 

2. Organizator Kursu  

Organizatorem Kursu jest Zespół Kadry Kształcącej „TANGRAM” Hufca ZHP Głogów  im. Dzieci 

Głogowskich oraz kadra instruktorska Hufca ZHP Jawor. 

 

3. Terminy i miejsca Kursu  

• 31.03-2.04.2023 r. – Głogów, 

• 19-21.05.2023 r. – Jawor, 

• 2-4.06.2023 r. – Lgiń, 
 
4. Koszt: 

300 zł od uczestnika 

UWAGA! Uczestnicy z Hufca ZHP Głogów i Jawor są zwolnieni z opłat za kurs – warunkiem 

zwolnienia jest przeprowadzenie rozmowy z komendantem hufca i ustalenia zasad 

sfinansowania kursu. 

 

5. Komenda Kursu  

• hm. Krzysztof Stachów (ZOKK/575/2022) – Komendant Kursu, 

• hm. Zbigniew Nowak (ZOKK/816/2018) – Zastępca Komendanta Kursu ds. programowych, 

• hm. Bożena Mazur-Kasprzyszak (BOKK/1615/2022), 

• hm. Iwona Gbiorczyk (BOKK/39/2022), 

• phm. Patrycja Soluch, 

• phm. Ewa Chorąży, 

• phm. Natalia Krajewska, 

• pwd. Mateusz Głąbicki, 

• pwd. Damian Koman, 

• pwd. Alan Jaszowski, 

• phm. Jadwiga Wojda-Elbrah, 

• hm. Maria Mycan, 
 

6. Uczestnicy  

Uczestnikami kursu są przyboczni i drużynowi (min. rocznik 2008), którzy aspirują do grona 

kadry ZHP.  

Dodatkowo każdy uczestnik Kursu powinien:   

• w przypadku osób niepełnoletnich – należy wysłać skan wypełnionej zgody rodzica na 

udział w kursie na adres zkk@glogow.zhp.pl 

• dokonać terminowego zgłoszenia do 24.03.2023 r. do godziny 20.00, poprzez: ankietę 

aplikacyjną. 

mailto:zkk@glogow.zhp.pl
https://forms.office.com/e/BjqbEfS3xc
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7. Kryteria ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym:   

• 100% frekwencja na zajęciach kursowych;   

• wykonanie zadań określonych przez Komendę Kursu (zadania przedkursowe oraz w trakcie 
trwania formy);  

• prezentowanie postawy instruktorskiej;   

• zaangażowanie w zajęcia i powierzone zadania;   

• uzyskanie pozytywnej opinii Komendy Kursu.   
8. Zgłoszenia należy dokonać poprzez:   

• uzupełnienie i wysłanie ankiety aplikacyjnej w terminie do 24.03.2023 r. do godziny 20:00   

• dostarczenie załączników: w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego (link do zgody) na adres: zkk@glogow.zhp.pl 

• Informacja o zakwalifikowaniu na Kurs zostanie podana do 25.03.2023 r. do godziny 20:00.  

• Dokonanie opłaty za Kurs – 300 zł (w sytuacji gdy nie zostanie ustalony z komendantem 
hufca zakres zwolnienia z opłaty). 

• Opłaty należy dokonać przelewem na konto Hufca, w treści przelewu: DSCZ kurs, imię i 
nazwisko uczestnika. 
 

9. W ramach wpisowego zapewniamy:   

• pełne wyżywienie (śniadania, obiad, podwieczorek, kolacja) dostosowane do specjalnych 
potrzeb uczestników (dieta),  

• nieograniczony dostęp do wrzątku,   

• wyprawkę uczestnika (znaczek, gadżet kursowy) 

• materiały programowe,   

• dyplom ukończenia kursu – w przypadku spełnienia wszystkich wymagań, 

• nocleg w warunkach polowych. 
 

W przypadku rezygnacji z udziału po uiszczeniu wpłaty lub wydalenia z kursu ze względu na 

postawę i zachowanie niezgodnie z niniejszym regulaminem, uczestnikowi nie przysługuje 

zwrot kosztów ani dyplom ukończenia kursu.    

10. Wyposażenie uczestników  

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać śpiwór (można wziąć poduszkę), kubek, latarkę, 

pełne umundurowanie (zgodne z regulaminem mundurowym), ręczniki, przybory toaletowe, 

buty na zmianę, w tym klapki pod prysznic.  

Zakłada się formy prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu przez większość dni szkoleniowych 

(w sprzyjających warunkach atmosferycznych) – prosimy o odpowiedni do warunków ubiór. 

Ostatnia część kursu będzie odbywała się na bazie Hufca Wschowa w Lginiu – zakwaterowanie 

w domkach. 

 

11. Żywienie  

Uczestnicy podzieleni w zastępy, pod nadzorem opiekuna zastępu będą przygotowywali sobie 

posiłki (śniadania, obiady, kolacje) z dostarczonych produktów oraz będą otrzymywać 

podwieczorki. 

 

12. Postanowienia końcowe 

Komenda Kursu zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji regulaminu. W 

razie wszelkich pytań prosimy kontaktować się z zkk@glogow.zhp.pl 
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