
 

 

REGULAMIN – INFORMATOR 

 

Założenia programowe: 

Idea kursu 

Uczeń - czeladnik - mistrz: to odwieczny podział kwalifikacji zawodowych. Podobnie jak wśród 

rzemieślników, tak instruktorzy ZHP powinni podnosić poziom swoich umiejętności i wiedzy. To 

dlatego zapraszamy na nasz kurs, którego zadaniem będzie poszerzenie horyzontów jego 

uczestników. Poza standardem kursu podharcmistrzowskiego, w ramach szkolenia odbędą się 

warsztaty opiekunów prób instruktorskich. 

Podczas kursu każdy z uczestników: 

❑ Przygotuje i przedstawi autoprezentację dot. siebie, swojego zawodu i swojej służby w ZHP, 

❑ Określi swój cel (na podstawie momentu/poziomu realizacji próby phm.) - zadanie 

indywidualne, które będzie miał za zadanie zrealizować, 

❑ Przygotuje i otworzy swoją próbę na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza - jako sposób 

na planowanie własnego rozwoju instruktorskiego w praktyce (dotyczy uczestników, którzy do 

tej pory nie otworzyli prób), 

❑ Weźmie udział w warsztatach opiekunów prób, po których zaplanuje przykładową próbę 

przewodnikowską, 

❑ Będzie brał czynny udział w pracy swojego zastępu, w efekcie czego zaobserwuje sposób pracy 

grupy, w tym ról w grupie, procesów grupowych, modeli liderstwa – by później podzielić się 

tymi obserwacjami i wyciągnąć wniosku w gronie zastępu lub drużyny kursowej, 

❑ Wylosuje innego uczestnika (ze swojego zastępu), którego będzie obserwować, a pod koniec 

przeprowadzi z nim (pod okiem mistrzów zastępu) rozmowę instruktorską, by nauczyć się jej 

przeprowadzania w praktyce. 

Założenia organizacyjne: 

Organizator 

❑ Dolnośląska Szkoła Instruktorska „MŁYN”, 

Terminy oraz lokalizacja 

❑ 17.12.2022 – Wrocław, Nowa 6 

❑ 20-22.01.2023 – Radwanice, ul. Tenisowa 1, 

❑ 3-5.02.2023r. - Radwanice, ul. Tenisowa 1, 



 

 

Komenda kursu 

❑ hm. Krzysztof Stachów (ZOKK/575/2022) – Komendant Kursu, 

❑ hm. Zbigniew Nowak (ZOKK/816/2022) – Z-ca Komendanta Kursu ds. programowych, 

❑ hm. Monika Olszewska (BOKK/1565/2022), 

❑ phm. Julia Jeleń-Kryjom (BOKK/1624/2022), 

❑ phm. Natalia Szyry (SOKK/1308/2022), 

❑ phm. Tomasz Zagórski (SOKK/1496/2022), 

Składka zadaniowa na kurs: 

❑ 350 zł – dla instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej, 

❑ 500 zł – dla instruktorów z pozostałych Chorągwi, 

Koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

Świadczenia – co zapewniamy? 

❑ Dostęp do infrastruktury z bieżąca wodą, sanitariaty, sale do prowadzenia zajęć, 

❑ Pełne wyżywienie, 

❑ Dostęp do wrzątku/kawy/herbaty itp.  

❑ Materiały dydaktyczne i programowe, 

Warunki uczestnictwa w kursie (należy je spełnić łącznie) 

❑ Ukończenie 18. r.ż  

❑ Posiadanie min. stopnia pwd.  

❑ zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego i zatwierdzonego FORMULARZA FORMS 

❑ uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca na udział w kursie. Zgodę należy wysłać w 
formie skanu, lub jako mail, wysłany z oficjalnego adresu hufca, na adres: 
krzysztof.stachow@zhp.net.pl  

❑ posiadanie opłaconych składek członkowskich, 

❑ wniesienie, w ciągu 3 dni od decyzji o kwalifikacji na kurs, opłaty za kurs na konto: 
ZHP Chorągiew Dolnośląska  
ul. Nowa 6, 50-082, Wrocław 
Nr konta: 14 1750 0012 0000 0000 4104 9669 
Tytułem: DSCZ Kurs PHM CZELADNICY - imię i nazwisko 

 

Ponadto każdy uczestnik decyduje się na uczestnictwo w formie, w ramach której: 

❑ zakwaterowanie na łóżkach polowych w szkole, z własnymi śpiworami. 

❑ będzie mógł uczestniczyć w zajęciach od godziny 19.00 w piątki do godz. 15.00 w niedziele, 

Rekrutacja 

❑ trwa do 07.12.2022 r. o godz. 23.45, 

❑ zgłoszenie należy wysłać za pomocą FORMULARZA FORMS, 

❑ informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana po zakończeniu rekrutacji. 

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

❑ spełnianie warunków uczestnictwa w kursie, przydział służbowy do Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,  

https://forms.office.com/r/dU4ZbHQ8mZ
mailto:krzysztof.stachow@zhp.net.pl
https://forms.office.com/r/dU4ZbHQ8mZ


 

 

❑ ocena przez komendę kursu treści zawartych w ankiecie, 

❑ termin nadesłania ankiety aplikacyjnej. 

Z osób spełniających kryteria uczestnictwa, którzy nie zmieścili się na liście zakwalifikowanych, 

zostanie sporządzona lista rezerwowa.  

 

  



 

 

Warunki ukończenia kursu 

❑ Obecność na trzech biwakach zjazdowych; w przypadku nieobecności na którychkolwiek 

zajęciach, uczestnik   jest   zobowiązany   ustalić   z   prowadzącym   zajęcia   formę   zaliczenia   

treści   i dokonania tego przed zakończeniem kursu. Uczestnik ma możliwość zaliczenia w ten 

sposób maksymalnie 15% zajęć. 

❑ Aktywna realizacja zadań stawianych przez Komendę Kursu; przedstawienie Komendzie Kursu 

materiałów wypracowanych podczas zajęć kursowych i w trakcie pracy indywidualnej, 

związanej z kursem oraz otrzymanie pozytywnej oceny z ich  realizacji. 

❑ Pozytywna  ocena   uczestnika   przez   Komendę   Kursu   na   podstawie   zaangażowania   w 

zajęcia oraz postawę. 

❑ Odbycie rozmowy indywidualnej z kadrą kursu.  

❑ Otwarta próba podharcmistrzowska (najpóźniej przed III zjazdem kursu) 

Postanowienia końcowe 

❑ Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się 

niewystarczającej ilości osób potrzebnych do poprawnego przeprowadzenia kursu. 

❑ Niepojawienie się na kursie powoduje utratę składki zadaniowej. Wycofanie się bez 

konsekwencji finansowych może nastąpić do 5 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. 

❑ Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających ze Statutu ZHP, Prawa 

Harcerskiego oraz powszechnych norm prawnych. 

❑ Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego 

z regulaminem. 

❑ Podczas kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania innych 

środków odurzających. 

❑ Odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie formy ponoszą uczestnicy. 

❑ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestnika formy 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Pełna klauzula 

informacyjna znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. 

❑ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu. 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt: hm. Krzysztof Stachów, krzysztof.stachow@zhp.net.pl   

mailto:krzysztof.stachow@zhp.net.pl

