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Organizacja pożytku publicznego 

 

  
 

REGULAMIN  

Warsztaty Zuchmistrzowskie ZUCHOLLO 20 

 

ORGANIZATOR 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 

Referat Zuchowy 

 

 

KOMENDA WARSZTATÓW 

Hm. Małgorzata Ziółkowska 

Hm. Michał Marcyniuk 

 

CELE WARSZTATÓW 

Celem warsztatów jest kształcenie metodyczne kadry zuchowej w tym: 

1. Zapoznanie drużynowych i przybocznych z zasadami organizacji biwaków w ZHP 

2. Zaprezentowanie modelowego planu biwaku w oparciu o regulamin zuchowej sprawności Kosmonauta 

3 Ukazanie możliwości stosowania różnych form pracy na biwakach zuchowych 

4. Integracja środowisk drużynowych zuchowych  

 

TERMINY I MIEJSCA 

27-28 marzec 2020 

Publiczne Przedszkole „Sowia Akademia” Wrocław ul. Legnicka 72  

ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO 

Warunki uczestnictwa w warsztatach 

Uczestnikiem jest każda osoba, która prześle ankietę zgłoszeniową na adres Referatu Zuchowego i 

otrzyma potwierdzenie przyjęcia na warsztaty od kierownika referatu. 

1. ukończone 15 lat 

2. opłacone składki członkowskie 

3. stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach realizowanych podczas warsztatów 

4. zgoda macierzystego Komendanta Hufca oraz rodziców 

5. wpłata składki zadaniowej na konto Komendy Chorągwi do 15 marca 2020 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku niezebrania co najmniej 15 

chętnych instruktorów spełniających warunki uczestnictwa. 

 

 

SKŁADKA ZADANIOWA NA WARSZTATY 



  
  

40 zł – dla instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej, 

55 zł – dla instruktorów z innych Chorągwi 

 

Niezgłoszenie się na warsztaty powoduje utratę wpisowego. Wycofanie się bez konsekwencji finansowych 

może nastąpić do 10 dni przed dniem rozpoczęcia. 

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

warsztatach, kadrze swoich hufców. 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

1. program warsztatów 

2. nocleg w salach przedszkolnych 

3. zaplecze sanitarne  

4. dostęp do wrzątku przez cały czas trwania warsztatów 

5. obiad w sobotę 

6. słodkie przerwy 

7. wykwalifikowaną kadrę instruktorską 

8. materiały z przeprowadzonych zajęć 

9. dyplom uczestnictwa 

10. Dobrą zabawę 

 

Organizatorzy nie zapewniają transportu na miejsce biwakowania oraz posiłków: śniadań i kolacji. 

 

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,  

a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie. 

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. 

 

 

 

Kontakt z organizatorami: 

Hm. Małgorzata Ziółkowska                  

 malgorzata.ziolkowska@zhp.net.pl 

 

 

 

 

 


