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Organizator 

Organizatorem Kursu Przewodnikowskiego „Ad Fontes” jest Hufiec ZHP Kielce – 

Miasto. 

 

Termin i miejsce kursu 

Kurs odbędzie się na terenie Domu Harcerza na Białogonie, Kielce, ul. Pańska 1a,  

w terminie 28.04 -03.05.2017 r. 

 

Zakwaterowanie 

Uczestnicy będą zakwaterowani w namiotach. Szczegóły zostaną przekazane 

zakwalifikowanym uczestnikom. 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: 

https://goo.gl/forms/dluYitdGjKgzFVvI2 najpóźniej do 16.04.2017 r. Do zgłoszenia 

osób spoza Hufca ZHP Kielce – Miasto wymagane jest także dodatkowo przesłanie 

opinii komendanta hufca o kursancie oraz zaświadczenia komendanta hufca lub 

skarbnika o opłaceniu składek członkowskich. 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona – grupa kursowa może liczyć 

maksymalnie 24 osoby. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają maila 

z potwierdzeniem zakwalifikowania. 

Informujemy, że pierwszeństwo przy kwalifikacji mają uczestnicy z Hufca ZHP Kielce 

– Miasto.  

 

Koszt 

Wpłaty za udział w kursie w wysokości 200 złotych / 250 złotych (osoby spoza Hufca 

ZHP Kielce – Miasto) należy dokonać najpóźniej do 20.04.2017 r. do biura Hufca ZHP 

Kielce – Miasto.  

Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie opłata nie zostanie zwrócona! 

W ramach odpłatności organizatorzy zapewniają: 

 zakwaterowanie, 

 pełne wyżywienie, 

 kawę, herbatę, wrzątek, 

https://goo.gl/forms/dluYitdGjKgzFVvI2
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 materiały programowe w trakcie trwania zajęć, 

 wyprawki dla kursantów, 

 dyplomy uczestnictwa lub ukończenia kursu. 

 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która: 

 jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz jest 

wpisana do elektronicznej ewidencji), 

 ukończyła przynajmniej 16 lat (rocznikowo), 

 dokonała terminowego zgłoszenia oraz opłaty za kurs. 

W razie niespełniania któregoś z wcześniejszych warunków – uczestnik jest proszony 

o skontaktowanie się z organizatorami przed wypełnieniem ankiety kwalifikacyjnej. 

 

Zasady ukończenia kursu 

W celu pozytywnego zaliczenia kursu każdy z kandydatów musi: 

 mieć ukończone 16 lat (jeśli nie spełnia się tego warunku w dniu 

zakończenia kursu, wówczas dyplom jest dostarczany dopiero po 

ukończeniu 16 roku życia), 

 być obecnym na 100% zajęć, 

 być aktywnym uczestnikiem zajęć, 

 prezentować postawę instruktorską, 

 wykonywać zadania zlecone przez prowadzących, 

 uzyskać pozytywną opinię komendy kursu po ukończonej rozmowie 

instruktorskiej. 

 

Podsumowanie 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów kursu. 

W przypadku pytań lub kwestii spornych należy się kontaktować z komendantką 

kursu: phm. Agnieszką Stochmal telefonicznie lub mailowo – nr tel.: 500 786 345, 

adres e-mail: agnieszka.stochmal@zhp.net.pl. 

 


