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Organizacja pożytku publicznego 

 

  
 

REGULAMIN  
WARSZTATÓW DLA OPIEKUNÓW PRÓB 

NA STOPNIE PODHARCMISTRZA I HARCMISTRZA 

 

 

1. ORGANIZATOR 

 Chorągiew Dolnośląska ZHP 

 Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej – Dolnośląska Szkoła Instruktorska „Młyn” 

 Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich   

 

2. KOMENDA WARSZTATÓW 

 hm. Anna Binkowska – Komendantka 

 hm. Elżbieta Kuriata – Z-czyni ds. Programu 

 

3. CELE WARSZTATÓW 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wymogami i warunkami 

zamknięcia prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza, zadaniami stawianymi przed 

opiekunami stopni instruktorskich oraz zasadami budowania prób podharcmistrzowskich 

i harcmistrzowskich. 

 

4. TERMINY I MIEJSCA 

 Termin: 18.03.2017 r. (godz. 10:00 – 17:00)  

 Miejsce: Siedziba Komendy Chorągwi Dolnośląskiej, ul. Nowa 6, Wrocław 

 

5. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO 

5.1. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 

 Posiadanie stopnia instruktorskiego (minimum otwarta próba podharcmistrzowska) 

 Opłacone składki członkowskie 

 Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (w formie elektronicznej – plik WORD) i przesłanie jej 

na adres annka112@wp.pl do 05.03.2017 r. (wysłanie ankiety jest równoznaczne 

z akceptacją regulaminu oraz potwierdzeniem zawartych w aplikacji oświadczeń). Wersję 

pisemną z podpisem prosimy przywieźć ze Sobą na warsztaty. 

 Wpłata składki zadaniowej na konto Komendy Chorągwi do 05.03.2017 r.  w wysokości 

20,00 zł na konto nr 16 1140 1140 0000 5651 0700 1004. Potwierdzenie (w formie 

elektronicznej – plik PDF,  zdjęcie dowodu wpłaty itp.) prosimy przesłać na adres 

annka112@wp.pl do 05.03.2017 r. r. wraz ze zgłoszeniem. 

5.2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, kwalifikacja na warsztaty będzie się 

odbywała na podstawie kryteriów:  

 spełnianie warunków uczestnictwa, 

 termin nadesłania ankiety aplikacyjnej.  



  
  

5.3. Z osób spełniających kryteria uczestnictwa, które nie znalazły się na liście 

zakwalifikowanych, zostanie sporządzona lista rezerwowa. 

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku niezebrania 

się co najmniej 10. chętnych spełniających warunki uczestnictwa. 

5.5. W przypadku odwołania warsztatów, składka zadaniowa zostanie niezwłocznie zwrócona. 

 

6. WARUNKI UKOŃCZENIA WARSZTATÓW 

6.1 Obecność na warsztatach 

6.2 Aktywna realizacja zadań stawianych przez prowadzących zajęcia oraz otrzymanie 

pozytywnej oceny z ich realizacji. 

6.3 Pozytywna ocena Komendy. 

 

7. SKŁADKA ZADANIOWA NA WARSZTATY 

7.1 Składka wynosi 20,00zł. 

7.2. Niezgłoszenie się na warsztaty powoduje utratę wpisowego.  

7.3. Wycofanie się bez konsekwencji finansowych może nastąpić do 5 dni przez dniem 

rozpoczęcia. 

7.4. Zachęca się komendy hufców do częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów 

uczestnictwa w kursie kadrze swoich hufców. 

 

8. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

 program warsztatów  

 przerwę kawową i obiad 

 wykwalifikowaną kadrę instruktorską 

 dyplomy uczestnictwa 

 materiały szkoleniowe 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających ze Statutu ZHP, 

Prawa Harcerskiego oraz powszechnych norm prawnych. 

9.2 Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego  

z regulaminem. 

9.3 Odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie formy ponoszą uczestnicy. 

9.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestnika formy  

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

9.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu. 

 

10. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 

hm. Anna Binkowska  

tel.: 663 068 685 

e-mail: annka112@wp.pl 


