
Regulamin Kursu Zastępowych Hufca ZHP Kielce-Miasto 

Regulamin Kursu Zastępowych Hufca 

ZHP Kielce-Miasto 

1. Informacje ogólne: 

Organizator: Hufiec ZHP Kielce-Miasto 

Termin: od 12.10.2018, godz. 17.00 do 14.10.2018, ok. godz. 12.00  

Miejsce: Kielce (dokładne miejsce będzie podane w późniejszym terminie) 

Komendant Kursu: dh. Adrianna Sabat 

Koszt Kursu: 45 zł od osoby 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje: 

 zakwaterowanie w szkole na materacach 

 1 ciepły posiłek 

 ubezpieczenie NNW 

 atrakcyjny program 

 mnóstwo wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji zastępowego 

 

2. Uczestnicy: 

Uczestnikami kursu mogą być harcerze i harcerze starsi pochodzący z Hufca ZHP 

Kielce-Miasto. Próg wiekowy uczestnictwa to 11 lat (rocznikowo). 

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób. 

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod 

linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTIgTGj6UO1Qv3UyTlXEF3PutmvY

W8j7B3WYmi05tFrA3Nw/viewform?c=0&w=1 

Uczestnik powinien posiadać ze sobą:  

 śpiwór oraz poduszkę 

 menażkę, kubek, sztućce 

 pełne umundurowanie (wraz z nakryciem głowy) 

 kosmetyki do higieny osobistej 

 ciepłe ubrania + coś przeciwdeszczowego 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTIgTGj6UO1Qv3UyTlXEF3PutmvYW8j7B3WYmi05tFrA3Nw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTIgTGj6UO1Qv3UyTlXEF3PutmvYW8j7B3WYmi05tFrA3Nw/viewform?c=0&w=1
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 chleb + 2 x coś do położenia na niego (ser, pasztet, dżem…) + 2 x warzywo 

 zmienne obuwie do poruszania się po szkole 

 notes oraz długopis 

 

3. Uczestnictwo: 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 

7 października 2018 r. oraz spełnienie wymagań określonych w pkt. 2 niniejszego 

regulaminu. Do 7 października 2018 r. należy również dokonać wpłaty wpisowego 

w wysokości 45 zł przelewem lub bezpośrednio w biurze Hufca (Kielce, ul. Planty 

16A). Kolejność wpłat decyduje o zakwalifikowaniu się na Kurs. 

 

Dane do przelewu: 

Tytuł: Składka Zadaniowa Kurs Zastępowych, imię i nazwisko 

ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce-Miasto 

ul. Planty 16A, 25-502 Kielce  

Bank Ochrony Środowiska O/Kielce 

Nr konta:  55 1540 1014 2005 7320 6589 0001 

 

4. Informacje organizacyjne: 

Dotarcie oraz powrót uczestnika z miejsca Kursu leży w zakresie rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

Uczestnicy są zobowiązani posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

ze sobą w momencie rozpoczęcia Kursu. Wzór zgody znajduje się na ostatniej stronie 

regulaminu.  

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 

oraz świadczenia swoim zachowaniem idei braterstwa i służby. 

Wszelkie kwestie sporne rozwiązywane są na podstawie regulaminu, a nieujęte w nim 

rozstrzyga Komenda Kursu. 

 

5. Pytania: 

Odpowiedzi na pytania oraz szczegółowych informacji udziela Komendant Kursu: 

dh. Adrianna Sabat, nr tel.: 698 488 260. 
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ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KURSIE ZASTĘPOWYCH 

 

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

w Kursie Zastępowych organizowanym przez Hufiec ZHP Kielce-Miasto, odbywającym 

się w terminie 12-14 października 2018 roku w Kielcach. 

Wyrażam/Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na samodzielny powrót mojego 

dziecka z Kursu do domu. 

 

 

………………….……………….………………………. 

Podpis i telefon kontaktowy do rodzica 


