„Kursu instruktorskiego nie można odbyć. Kurs trzeba przeżyć”.

OFERTA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO „PODRÓŻ Q SZCZYTOM”
Celem kursu jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.

1. Organizator:

Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej „Q szczytom”

2. Miejsce:
• Stanica harcerska im Geni Majdeckiej ul. Krótka 3a, 09-402 Płock

3. Termin:
• I zjazd – 24-26.11.2017 (pt. 19:00- nd.13:00)
• II zjazd – 05-07.01.2018 (pt. 19:00- nd.13:00)
• III zjazd – 09-10.02.2018 (pt. 19:00- nd.13:00)

4. Komenda kursu:
•
•
•
•
•
•

phm. Igor Ciepielak – komendant kursu
hm. Aleksandra Ziółek
hm. Agata Fabiszewska
hm. Mariusz Fabiszewski
phm. Karina Jasińska
phm. Maciej Tarka

5. Warunki uczestnictwa:
• Ukończone 16 lat (rocznikowo);
• Opłacona podstawowa składka członkowska;
• Wypełnienie formularza dostępnego na stronie
http://plock.zhp.pl/artykul/kurs-przewodnikowski-2017-2018
w terminie nieprzekraczalnym 5.11.2017 r. (pierwszeństwo mają
członkowie Hufca ZHP PŁOCK, następnie Chorągwi Mazowieckiej
ZHP, a następnie pozostali harcerze)
• Wpłata wpisowego w wysokości 150 zł do 5.11.2017 na
rachunek bankowy: Hufiec ZHP PŁOCK ul. Krótka 3a, 09-402 Płock
Numer konta: 90 1240 3174 1111 0000 2889 9736
Tytułem: "DSZ KURS PWD 2017/2018 - <IMIĘ I NAZWISKO>"
• Zgłoszenia są uznawane dopiero po wpłacie wpisowego na konto

www.plock.zhp.pl

6. W ramach wpisowego zapewniamy:
• Pełne wyżywienie (uwzględniające diety) oraz przerwy kawowe;
• Zakwaterowanie w warunkach polowych z dostępem do
prysznica;
• Zajęcia prowadzone przez instruktorów ZHP zgodnie z
obowiązującymi standardami kształcenia w ZHP;
• Materiały metodyczne i pakiet dla uczestnika;
• Ubezpieczenie uczestników Kursu.

7. Warunki ukończenia kursu:
•
•
•
•

Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach;
Realizacja zadań wyznaczonych przez kadrę Kursu;
Postawa zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim;
Rozmowa instruktorska podsumowująca udział w kursie;

8. Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują:
• Dyplom wewnętrzny ukończenia kursu przewodnikowskiego;
• Dyplom zewnętrzny ukończenia kursu wychowawców
harcerskich;

9. Dodatkowo
• Istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT;
• Liczba miejsc na kurs jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń;
• O zakwalifikowaniu na kurs poinformujemy wiadomością e-mail.

plock@zhp.pl

