
 

 

  

REGULAMIN WARSZTATÓW PROMOCJI I KOMUNIKACJI 

EDYCJA SPECJALNA 

 

1. Informacje ogólne: 

Organizator: Chorągiew Dolnośląska ZHP – Zespół Promocji i 

Komunikacji; 

Komendant: phm. Kinga Pasternak 

Opiekun osób niepełnoletnich: phm. Kinga Pasternak 

Termin: 19.01.2018r 

Miejsce: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław 

Koszt: 25 zł 

Limit miejsc: 45 

 

2. Cel: 

Pogłębianie i ćwiczenie swoich umiejętności z obsługi social mediów, 

oraz tworzenia grafik (bez komputera) dla swoich środowisk. 

 

3. Zakres warsztatów: 

- tworzenie grafik wykorzystywanych do promocji bez komputera, 

- prowadzenie konta Instagram, 

- podstawy prowadzenia konta w serwisie Facebook. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które: 

• uiściły wpisowe, 

• uzyskały zgodę komendanta Hufca (wersję elektroniczną można 

przesłać mailem na promocja@dolnoslaska.zhp.pl);  

• ukończyły 16 rok życia; 

• mają opłacone składki członkowskie; 

 

5. Zgłoszenia i odpłatność: 

 

Aby zostać zakwalifikowanym na warsztaty, należy: 

-Wypełnić formularz zgłoszeniowy:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw

1H9RNzT57ytHkhW5Khi5gd2lAYdhUQ002VjFRNFk0S1ZGNUpKRzNNTVVX

VldOTi4u  

 do 16.01. 2019r., (pierwszeństwo w przyjęciu mają członkowie Chorągwi 

Dolnośląskiej, po upływie terminu zgłoszeń, na podanego maila zostanie 

mailto:promocja@dolnoslaska.zhp.pl);/
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wysłana informacja o przyjęciu); 

-Zapłacić wpisowe w wysokości: 25zł ( w terminie do 17.01.2019r.) na 

numer konta mBank: 16 1140 1140 0000 5651 0700 1004 

w tytule wpisać:  „warsztaty MOST Imię i Nazwisko Hufiec (podać nazwę 

Hufca)”. 

 

 

6. Regulamin uczestnika warsztatów: 

6.1 Uczestnicy: 

-Przestrzegają Prawa Harcerskiego; 

-Stosują się do zaleceń kadry warsztatów; 

-Nie opuszczają miejsca zajęć, bez zgody kadry; 

-Aktywnie uczestniczą w zajęciach; 

-Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zgody rodzica lub 

prawnego opiekun (wzór zgody); 

-Dbają o porządek na terenie odbywania się warsztatów; 

6.2 Uczestnik ponosi odpowiedzialność, za wyrządzone szkody 

materialne. 

6.3  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub 

uszkodzone rzeczy materialne. 

6.4 Na warsztaty uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. 

6.5 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kadry warsztatów. 

6.6 Uczestnik zabiera ze sobą chustę harcerską, kubeczek, materiały 

potrzebne na zajęcia. 

6.7 W cenę warsztatów wliczony jest obiad. 

Organizator zastrzega możliwość zmian w niniejszym Regulaminie. 

7. Kontakt: 

Komendant warsztatów „MOST edycja specjalna” 

phm. Kinga Pasternak 

kinga.pasternak@zhp.net.pl; promocja@dolnoslaska.zhp.pl 

tel. 792212981 

 

 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy promocja@dolnoslaska.zhp.pl  
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