
 

 

 
 

 

  
 

 
REGULAMIN WARSZTATÓW         

„INSTRUKTORÓW ZUCHOWYCH SPOTKANIA Z DRUHNĄ NUTKĄ II” 
07-09.04.2017 KAMIENNA GÓRA 

 
 
ORGANIZATORZY: 
 
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
Referat Zuchowy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 

MIEJSCE: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1,  
Pl. Kościelny 1, 58-400 Kamienna Góra 
 

CEL WARSZTATÓW 
 

○ integracja kadry zuchowej 
○ wymiana doświadczeń 
○ prezentacja zabaw tematycznych  
○ przeprowadzenie festiwalu piosenki  

- piosenka zuchowa i czerwonych gitar 
 

UCZESTNICY: 
 

○ drużynowi oraz instruktorzy pracujący z zuchami  
 
 

KOSZT: 
 
28 zł – dla drużynowych oraz instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

38 zł – dla pozostałych drużynowych i instruktorów 
 
Wpłat należy dokonywać na konto Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 
mBank nr konta: 86 1140 1140 0000 5651 0700 1005  
(w tytule przelewu: Druhna Nutka II) 
 

  



  

 

  
 

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT  
 
Do 28.03.2017 
 
FORMA ZGŁOSZENIA 
 
Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z dowodem wpłaty na adres e-mailowy: 
zuchowy@dolnoslaska.zhp.pl 
 
WAŻNE: 
Prosimy zabrać ze sobą oryginał karty zgłoszenia podpisany przez komendanta hufca i 
rodziców (osoby niepełnoletnie). 
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
 

○ umundurowanie zgodne z regulaminem mundurowym zhp 
○ śpiwór i karimata  
○ obuwie zmienne (do chodzenia po budynku) 
○ kubek, sztućce oraz prowiant na kolacje i śniadania 
○ przybory do pisania 
○ legitymacja szkolna lub studencka  
○ wszystko, co potrzebne do udziału w festiwalu piosenki oraz poczucie humoru 

i dużo  
 

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 
 

○ organizatorzy zapewniają nocleg w szkole w kamiennej górze 
○ wyżywienie (obiad) w sobotę 
○ ciekawe zajęcia i dobrą zabawę 
○ dyplom uczestnictwa w warsztatach oraz nagrody dla laureatów festiwalu 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

○ uczestnicy mają obowiązek stawić się w piątek 07.04.2017 r. Do godz. 20:00 
w szkole podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze 

○ uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad wynikających 
z regulaminu obiektu 

○ za wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika odpowiada on sam, bądź jego 
prawny opiekun 

○ organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji regulaminu lub odwołania 
warsztatów w razie braku zgłoszeń 

○ dodatkowych informacji udziela kierownik referatu zuchowego hm. Małgorzata 
Ziółkowska HO: zuchowy@dolnoslaska.zhp.pl 

 
 

CZUJ I CZUWAJ! 
hm. Małgorzata Ziółkowska HO 

 


