
KURS 
PRZEWODNIKOWSKI
Hufiec ZHP 
Ziemi Wadowickiej

MIEJSCE: 
Baza Obozowa Zalesie 
w Stryszowie
TERMINY: 
I Zjazd: 16-18.03.2018 r. 
II Zjazd: 13-15.04.2018 r.

UCZESTNICY:
W kursie uczestniczyć mogą 
osoby, które posiadają:
• minimalnz wiek - co najmniej 
16 lat (rocznikowo)
• Stopień harcerski dostoso-
wany do wieku
• opłacone składki harcerskie
• Podstawową wiedzę i umie-
jętności z zakresu: pierwszej 
pomocy, szyfrów, węzłów, 
symboliki, historii ZHP, tereno-
znawstwa

KOSZT: 
300 złotych (możliwość dofi-
nansowania z hufca w wyso-
kości 100 złotych po wysto-
sowaniu oficjalnego pisma do 
Komendanta - przed kursem!)
300 złotych - uczestnicy spoza 
hufca
Wpłata na konto hufca do 
15.03.2018:
43 1240 4197 1111 0000 4698 
1879 
tytułem: Kurs pwd 2018 Nazwi-
sko Imię kursanta

ORGANIZATOR: 
Hufiec ZHP Ziemi Wadowickiej
zajęcia: instruktorzy Hufca
 Ziemi Wadowickiej ze 
wsparciem instruktorów 
Chorągwi Krakowskiej
Komendantka - hm. Dagmara 
Duda BOKK 839/2015
Z-ca komendanta ds. progra-
mowych - phm. Barbara Opoka

ZGŁOSZENIA:
Do 10 marca 2018 r. poprzez 
przesła skanu wypełnionej i 
podpisanej karty zgłoszenia 
oraz wepełnioną tebelę Excel 
na adresy: b.opoka@wp.pl 
oraz wadowice@zhp.pl,
Oryginał karty dostarczyć w 
dniu rozpoczęcia kursu. 
Ważne aby podać telefon 
kontaktowy oraz aktualny mail 
– w ten sposób będziemy 
informować kursantów o 
wszelkich zmianach. 
Liczba miejsc ograniczona 24.
Podstawą uczestnictwa jest 
również terminowe dokonanie 
wpłaty.

W RAMACH WPISOWEGO ZA-
PEWNIAMY:
- zajęcia prowadzone wg stan-
dardów kursów ZHP
- materiały programowe
- noclegi w warunkach tury-
stycznych
- obiad - indywidualnie proszę zgło-
sić dietę lub nietolarancję pokar-
mową wraz ze zgłoszeniem
- ubezpieczenie
- nagrody dla najlepszych kur-
santów
- dyplomy (wewnętrzny i ze-
wnetrzny)

WYPOSAŻENIE KURSANTÓW 
NA CZAS KURSU:
- pełne umundurowanie,
- śpiwór, karimata,
- książeczka harcerska,
- buty do przebrania,
- prowiant na 2 śniadania i 2 
kolacje,
- kubek,
- ciepłe, turystyczne ubranie,
- obuwie turystyczne wysokie,
- przybory do pisania (zeszyt, 
długopis),
- śpiewnik, instrumenty mu-
zyczne (mile widziane),
- busola, apteczka,
- zgody rodziców na udział w 
kursie - na karcie zgłoszenia.
KONTAKT:
W sprawie pytań proszę o kon-
takt: phm. Barbara Opoka 
b.opoka@wp.pl, 
kom. 512  100 888

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do indywidualnego podej-
mowania decyzji w sprawie kwali-
fikacji uczestników oraz jego oceny 
i przyznania dyplomu ukończeniu 
lub uczestnictwa w kursie.


