Druhno, Druhu!
Jeśli w strefie Twoich marzeń jest być instruktorką-instruktorem naszej organizacji i i
chcesz się do tego dobrze przygotować, to nie może Ciebie zabraknąć na naszym kursie!
Wspólnie przygotujemy się do tej wędrówki, by świadomie i odważnie wejsć na drogę
instruktorską i zawsze dobrze wyznaczać swój azymut!
Drogę na której będziemy doświadczać nowych wyzwań i się wspierać, by mądrze
realizować misję Związku Harcerstwa Polskiego.
Organizator: Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego
Termin:
01-03.10.2021r., (od piątku po południu do niedzieli po południu)
13.10.2021r.,w godzinach od 18.00 do 20.00 w formie online
27.10.2021r., w godzinach od 18.00 do 20.00 w formie online
05-07.11.2021r., (od piątku po południu do niedzieli po południu)
Miejsce:
W szkole lub świetlicy wiejskiej na terenie naszego hufca.
Dwa tygodnie przed biwakiem zostanie podana dokładna lokalizacja.
Koszt:
120zł dla osób z Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego (cena po dofiansowaniu).
250 zł od osoby dla osób spoza hufca.
Wpisowe płatne na konto hufca BGŻ BNP Paribas S.A.:74 1750 0012 0000 0000 4102 5115
do 19.09.2021r.,
Liczba miejsc ograniczona. Pierszeństwo mają wędrownicy z hufca.

Wpisowe obejmuje:
-koszt noclegu,
-pełne wyżywienie,
-materiały programowe;
-wyprawkę kursową.
Wpisowe nie obejmuje kosztów dojazdu. Na miejsce biwakowania należy dojechać we własnym zakresie

Warunki uczestnictwa:
- 16 lat (rocznikowo);
- Złożone Przyrzeczenie Harcerskie;
- Zgoda na udział w kursie od bezpośredniego przełożonego / przełożonej;
- Zgoda rodziców na uczestnictwo w biwakach (dla osób niepełnoletnich);
- Dokonanie płatności za kurs do 19.09.2021r.;

- Wypełnienie aniety zgłoszeniowej do 15.09.2021r., po jej przesłaniu należy poczekać na
potwierdzenie przyjęcia na kurs zanim dokonacie wpłaty.

Komenda kursu:
hm. Elżbieta Kuriata SOKK 574/2019 - komendatka kursu
pwd. Paweł Łukaszewski - skarbnik
phm. Michał Dusiński - członek komendy
phm. Agata Mokrzycka-Malec - członkini komendy
phm. Gilbert Tomal - członek komendy
pwd. Oskar Bielak - członek komendy
pwd.Gabriela Dąbrowska - członkini komendy
pwd. Mateusz Garncarek - członek komendy
pwd.Agnieszka Wrzesińska - członkini komendy
Kadra wspierająca:
hm.Paulina Muszyńska
hm. Paulina Walczak
phm. Hanna Grobelna
pwd. Alicja Markocka
pwd. Joanna Noga
pwd. Grzegorz Uram
Formularz zgłoszeniowy:
Ankietę można pobrać na stronie hufca www.zmigrod.zhp.pl i wysałć na
e-mail mateusz.garncarek@zhp.net.pl lub wejsć w link wypełnić i wysłać bezpośrednio
https://tiny.pl/9gg5w
Ankietę należy przesłać do 15.09.2021r.
Warunki ukończenia kursu:
- aktywny udział w zajęciach;
- wykonanie zadania międzykursowego;
- uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
Co należy zabrać na kurs?
- mundur harcerski;
- śpiwór i karimatę;
- kubek, sztućce i menażkę;
- obuwie zmienne;
- przybory toaletowe;
- to co zawsze potrzebne jest wam na biwaku.

Kontakt z organizatorami:
pwd.Mateusz Garncarek-mail: mateusz.garncarek@zhp.net.pl, tel. 887-582-000

