• Zespół Kadry Kształcącej
„Źródło” Hufca Ziemi
Wadowickiej ZHP
•

przygotowanie uczestników
kursu do pełnienia funkcji drużynowego zuchowego;

•

poznanie metody harcerskiej i praktyczna praca systemem małych
grup;

• umożliwienie kadrze kursu realizacji wymagań na BOKK i SOKK;
• integracja środowisk i wymiana doświadczeń.

• mają minimum 16 lat (rocznikowo);
• mają opłacone składki harcerskie za

• zgłoszą się na kurs w terminie, tj.
do 7 listopada 2021 r.;
• przedstawią pisemną zgodę

I-III kwartał 2021 r.;
• są ujęci w systemie ewidencji ZHP;

rodziców na uczestnictwo w

• opłacą dodatkową składkę zadaniową;

biwakach (dotyczy

- 150 zł (uczestnicy z Hufca Ziemi Wadowickiej)

niepełnoletnich);
• posiadają pozytywną opinię

-200 zł (pozostali)
•

posiadają konto e-mail w domenie zhp;

bezpośredniego przełożonego lub
komendanta hufca.

Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają kandydaci
z Hufca Ziemi Wadowickiej

Zgłoszenia na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ!
Termin zamknięcia zgłoszeń: 7.11.2021, godzina 23:59

• Harcerska Baza Obozowa „Zalesie” Stryszów 436, 34-146 - 19-21.11.2021
• Harcerska Baza Obozowa „Zalesie” Stryszów 436, 34-146 - 17-19.12.2021
• Harcerska Baza Obozowa „Zalesie” Stryszów 436, 34-146 - 11-13.02.2022

43 1240 4197 1111 0000 4698 1879
Dodatkowa Składka Zadaniowa Kurs Drużynowych
Zuchowych, imię nazwisko kursanta

: hm. Iwona Niedźwiedź SOKK 1494/2021
hm. Krzysztof Drobniak
phm. Daniel Pasierbek BOKK 1335/2020

• phm. Mateusz Gonciarczyk
• phm. Joanna Kręcichwost

• phm. Bożena Gibas
• pwd. Mirosława Zaręba

•
•
•

•
•
•
•
•
•

uczestnictwo w całym kursie (wypadki losowe omawiane indywidualnie);
pozytywna opinia kadry kursu odnośnie do postawy instruktorskiej
uczestnika;
zaliczenie wszystkich zadanych prac i zadań zaliczeniowych.

ubezpieczenie NNW;
obiad podczas każdego zjazdu (soboty) oraz produkty potrzebne do
przygotowania pozostałych posiłków;
herbatę, kawę, coś do kawy;
materiały programowe, plakietkę;
atrakcyjne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych
i doświadczonych instruktorów;
środki odkażające i zapewniające bezpieczeństwo (maseczki i rękawiczki
jednorazowe).
Wyżywienie: podczas biwaków śniadania i kolacje - przygotowywane przez
uczestników w zastępach kursowych, obiad – w formie cateringu.

•
•
•
•
•
•
•
•

pełne umundurowanie;
śpiwór, mała poduszka;
sztućce, kubek;
notatnik, długopis;
obuwie zmienne;
odzież dostosowana
do warunków pogodowych;
przybory toaletowe;
śpiewnik,

• igła, nitka, agrafka;
• zgoda rodzica w przypadku osób
niepełnoletnich;
• oświadczenie COVIDowe;
• maseczka;
• dobry humor i mnóstwo energii
do
zdobywania
nowych
umiejętności i wiedzy;
• instrumenty muzyczne – o ile ktoś
na nich gra;

hm. Iwona Niedźwiedź – iwona.niedzwiedz@zhp.net.pl
phm. Daniel Pasierbek – daniel.pasierbek@zhp.net.pl (administrator formularza)

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu;
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formuły
kursu ze względu na panujące obecnie warunki sanitarnoepidemiologiczne.

Obrzędowość będzie związana ze źródłem „magi”. Magia dodaje życiu smaku,
uroku, tak jak maggi dodaje smaku potrawom. W pracy z zuchami często
odwołujemy się do wyobraźni, fantazji, by nauczyć naszych podopiecznych
różnych umiejętności, poszerzyć ich wiedzę. Podczas kursu chcemy, by
uczestnicy czerpali z różnych źródeł, choć najobficiej z tego, które będą mieć
na każdym kursowym biwaku, czyli z wiedzy, doświadczenia i umiejętności
kadry. Dlatego też na kurs każdy będzie musiał przywieźć pustą zamykaną
butelkę, do której będzie mógł na koniec każdego biwaku nalać tyle „magi” od
kadry, o ile powiększyła się jego wiedza podczas zajęć.
Uczestnicy po każdych zajęciach będą nagradzani: za aktywność i za wiedzę.
Będą również wyróżnienia za „całokształt” w ciągu całego dnia.

