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Regulamin Warsztatów Metodycznych 

Hufca ZHP Kielce-Miasto 

Scout Lab 

 

1. Informacje ogólne: 

Organizator: Hufiec ZHP Kielce-Miasto 

Termin: 20-22.10.2017 r. 

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, ul. Kielecka 20 

Koszt: 70 zł/osoba 

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: 

 zakwaterowanie w salach lekcyjnych, 

 pełne wyżywienie (2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja), 

 kawę, herbatę, wrzątek, 

 ubezpieczenie NNW, 

 atrakcyjny i pełen wartościowych zajęć program dotyczący pracy z daną 
metodyką oraz wszelkie materiały programowe, 

 materiały pokursowe. 

 

2. Uczestnicy i zgłoszenia: 

Uczestnikami Warsztatów mogą być wszystkie osoby, które pełnią funkcje 
w gromadach/drużynach lub przygotowują się do objęcia funkcji 
w gromadach/drużynach.  

Organizator przewiduje podział uczestników na 4 metodyki: zuchowa, harcerska, 
starszoharcerska, wędrownicza. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji zajęć dla danej 
metodyki w przypadku zbyt małej liczby chętnych osób. 

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod 
linkiem https://goo.gl/forms/HITAYbkYiLUnrCcj1 do dnia 29.09.2017 r. 

Opłatę należy uiścić do 06.10.2017 r. w Biurze Hufca ZHP Kielce-Miasto w Kielcach, 

ul. Pańska 1a lub przelewem na konto Hufca na następujące dane: 

ZHP Chorągiew Kielecka 
Hufiec Kielce-Miasto 

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 
nr konta: 55 1540 1014 2005 7320 6589 0001 (Bank Ochrony Środowiska O/Kielce) 

tytuł przelewu: Warsztaty Metodyczne 2017, imię i nazwisko uczestnika 

Osoby zakwalifikowane na Warsztaty dostaną mailowe potwierdzenie zgłoszenia. 

https://goo.gl/forms/HITAYbkYiLUnrCcj1
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3. Informacje organizacyjne: 

Niepełnoletni uczestnicy Warsztatów są zobowiązani posiadać pisemną zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego ze sobą w momencie rozpoczęcia Warsztatów. Wzór zgody 
znajduje się poniżej. 

Wszelkie kwestie sporne rozwiązywane są na podstawie regulaminu,  
a nieujęte w nim rozstrzyga Komenda Warsztatów. 

Odpowiedzi na pytania oraz szczegółowych informacji udziela Komendantka 
Warsztatów - pwd. Magdalena Gajaszek, nr tel. 725 989 301, e-mail: 
magdalena.gajaszek@gmail.com. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W WARSZTATACH METODYCZNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ………………………………………………………………… 

w Warsztatach Metodycznych Hufca ZHP Kielce-Miasto, odbywających się w terminie 

20-22 października 2017 roku w ZSO w Chęcinach oraz wyrażam zgodę na samodzielny 

przyjazd i powrót dziecka z Warsztatów. 

 

 

……………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 


