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Organizacja pożytku publicznego

REGULAMIN WARSZTATÓW PROMOCJI I KOMUNIKACJI

1. Informacje ogólne:
Organizator: Chorągiew Dolnośląska ZHP - Zespół Promocji i Komunikacji
Komendantka: pwd. Marta Zarzeczna
Opiekun osób niepełnoletnich: pwd. Marta Zarzeczna
Termin: 9-11.03.2018
Miejsce: Wrocław
Koszt: 60 zł
Limit miejsc: 50

2. Cel:
Celem warsztatów jest wzrost jakości działań oraz komunikacji na poziomie
Hufców.

3. Zakres warsztatów:
-fotografia,
-grafika komputerowa,
-dziennikarstwo (budowa komunikatu),
-social media.

4. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które:
- Ukończyły 16 rok życia,
- Mają opłacone składki członkowskie,

5. Wyposażenie uczestnika:

-

Regulaminowe umundurowanie,
Własny śpiwór, karimata,
Sztućce, menażki,
Prowiant na kolacje i śniadania (obiad gwarantuje organizator)
Wyposażenie osobiste,
- W zależności od wybrania przez uczestnika bloku zajęć: aparat,
laptop, statyw

6. Zgłoszenia i odpłatność
Aby zostać zakwalifikowanym na warsztaty należy:
• Wysłać wypełnioną ankietę zgłoszeniową na adres:
promocja@dolnoslaska.zhp.pl do 02.03.2018
(po otrzymaniu maila ze zgłoszeniem, organizator wyśle potwierdzenie
przyjęcia na warsztaty drogą elektroniczną, pierwszeństwo w
uczestnictwie w warsztatach mają osoby z Chorągwi Dolnośląskiej)
• Przelać wpisowe w wysokości 60 zł na konto Chorągiew Dolnośląska ZHP
86 1140 1140 0000 5651 0700 1005 o tytule warsztaty promocji imie i
nazwisko Hufiec (podać nazwę Hufca) do 02.03.2018

7. Regulamin uczestnika warsztatów
1. Uczestnicy:
- Przestrzegają prawa harcerskiego,
- Stosują się zaleceń kadry warsztatów,
- Bez zgody kadry nie opuszczają miejsc, w których odbywają się
warsztaty,
- Aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach,
- Dbają o porządek na terenie, w którym odbywają się warsztaty,
- Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadanej zgody od
rodziców (wzór zgody).
2. Opłata za warsztaty wynosi 60 zł (w cenę wpisowego wliczany jest
nocleg, obiad w sobotę oraz materiały programowe). W przypadku
rezygnacji lub niestawienia się na warsztaty organizator zastrzega brak
zwrotu wpisowego.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub uszkodzone
rzeczy materialne.
5. Na warsztaty uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kadry warsztatów.

8. Kontakt
Komendantka warsztatów MOST
pwd. Marta Zarzeczna
tel. +48 694 670 158
marta.zarzeczna@zhp.net.pl
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy - promocja@dolnoslaska.zhp.pl

