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REGULAMIN 
Kursu Kadry Kształcącej „Rajzer ” 

 

RAJZER to dawniej wędrowny piekarz. Słowo to oznacza także osobę często zmieniającą            
miejsce pobytu, włóczęgę, tułacza, włóczykija. Kształcenie jest nieustającą tułaczką po          
zakamarkach własnych umiejętności i przezwyciężaniem swoich słabości każdego dnia, daje          
możliwość spotkań z ludźmi, przekazywania im wiedzy i uczenia się od nich. Jako             
kształceniowcy mamy możliwość patrzenia na efekty swojej pracy, które niczym specjały           
dobrego piekarza, wyrastają w odpowiedniej temperaturze. Dobry kształceniowiec powinien         
być niczym rajzer, w starym rozumieniu tego słowa, ciągle gotowy do podróży, a na miejscu               
docelowym pozostawić po sobie ślad. Rajzer powinien dążyć do mistrzostwa w swojej            
dziedzinie.  

 

Kurs Kadry Kształcącej jest przeznaczony dla instruktorów wchodzących na drogę          
kształceniową. Jego program pomoże uzyskać kompetencje trenerskie potrzebne do         
złożenia wniosku o Brązową Odznakę Kadry Kształcącej. Trwa 30 godzin. 

 

Organizator 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 
Dolnośląska Szkoła Instruktorska “MŁYN” 
 
Komenda kursu: 

● hm. Anna Binkowska - Komendantka Kursu, 
● hm. Hanna Musur-Bzdak, 
● hm. Elżbieta Kuriata, 
● phm. Żaneta Nawrot, 
● hm. Michalina Sławicz, 
● hm. Krzysztof Stachów, 

 

Cele kursu: 
1. Kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej. 
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2. Przekazanie stosownych narzędzi do pracy w Zespole Kadry Kształcącej. 
3. Przygotowanie do pełnienia funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej. 
4. Pomoc w zdobyciu kompetencji potrzebnych do złożenia wniosku o  BOKK . 
 
Terminy i miejsca: 
 

● 17-19 listopada 2017 roku w Kuraszkowie k. Obornik (I zjazd) 
● 1-3 grudnia 2017 roku w Oleśnicy (II zjazd). 

 
  
 Zgłoszenia, uczestnictwo: 
 
Warunki uczestnictwa w kursie: 
1. ukończone 18 lat, 
2. opłacone składki członkowskie, 
3. posiadanie przynajmniej stopnia przewodnika/ przewodniczki, 
4. stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach realizowanych podczas kursu, 
5. zgoda Komendanta macierzystego hufca, 
6. wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 5 listopada 2017 roku:  
7. wpłata składki zadaniowej na konto Komendy Chorągwi do 5 listopada 2017 roku. Nr             

konta do wpłat: 16 1140 1140 0000 5651 0700 1004 (w tytule: Imię i nazwisko + nazwa                 
kursu). 

 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, kwalifikacja na kurs będzie się            
odbywała na podstawie kryteriów:  

1) przydziału służbowego do jednostek Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 
2) oceny przez komendę kursu treści zawartych w ankiecie,  
3) terminowości nadesłania ankiety aplikacyjnej oraz wpłaty.  

 
Z osób spełniających kryteria uczestnictwa, które nie znalazły się na liście           
zakwalifikowanych, zostanie sporządzona lista rezerwowa. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku nie zebrania co           
najmniej 8 chętnych instruktorów spełniających warunki uczestnictwa. 
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Warunki ukończenia kursu: 
1. Obecność na dwóch zjazdach. W przypadku nieobecności na którychkolwiek zajęciach,          

uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana ustalić z prowadzącym zajęcia       
formę ich zaliczenia i uczynić to przed zakończeniem kursu. Uczestnik/uczestniczka ma           
możliwość zaliczenia w ten sposób maksymalnie 20% zajęć, obejmujących         
maksymalnie dwa tematy. 

2. Aktywna realizacja zadań stawianych przez Komendę Kursu - w tym przedstawienie           
materiałów wypracowanych podczas zajęć kursowych i w trakcie pracy indywidualnej          
związanej z kursem oraz otrzymanie pozytywnej oceny ich realizacji. 

3. Pozytywna ocena Komendy Kursu. 
4. Odbycie rozmowy indywidualnej z kadrą kursu. 
 

Składka zadaniowa na kurs: 
260 zł – dla osób posiadających przydział służbowy w jednostkach Chorągwi Dolnośląskiej            
ZHP, 
280 zł – dla pozostałych uczestników. 
 
Niezgłoszenie się na kurs powoduje utratę wpisowego. Wycofanie się bez konsekwencji           
finansowych może nastąpić do 10 dni przed dniem rozpoczęcia I zjazdu. 

Zachęca się komendy hufców do częściowego lub całkowitego pokrywania kadrze kosztów           
uczestnictwa w kursie. 

 

Organizatorzy zapewniają: 

1. atrakcyjny program kursu, 
2. dostęp do wrzątku przez cały czas trwania kursu, 
3. pełne wyżywienie (w przypadku specyficznych wymagań żywieniowych/diet prosimy o         

informacje wcześniej lub zabranie własnych produktów) 
4. wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 
 

★ Organizatorzy nie zapewniają transportu na miejsce biwakowania. 
 

 

 

Strona 3 z 4 

 
 



 

 

Chorągiew  
Dolnośląska ZHP 
 

 

Postanowienia końcowe: 
1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających ze Statutu         

ZHP, Prawa Harcerskiego oraz powszechnych norm prawnych. 
2. Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku postępowania         

niezgodnego z regulaminem. 
3. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie formy ponoszą uczestnicy,  
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestnika formy w          

materiałach promocyjnych i informacyjnych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej         

interpretacji regulaminu. 
6. Podczas trwania kursu nie spożywamy napojów alkoholowych.  

Kontakt z organizatorami: 
hm. Anna Binkowska, annka112@wp.pl tel.663 068 685 

 

 

Strona 4 z 4 

 
 

mailto:annka112@wp.pl

