Kurs Przewodnikowski „MI6”
Kurs Przewodnikowski „Korona Ziemi”

NIEZBĘDNIK KURSANTA
Organizatorem Kursów Przewodnikowskich „MI6” oraz „Korona Ziemi” jest Hufiec Kraków Nowa Huta –
Zespół Kadry Kształcącej „KOMBINAT”

Warunki uczestnictwa
•
•
•
•

wiek min. 16 lat (rocznikowo)
złożone Przyrzeczenie Harcerskie
wysłanie wypełnionej ankiety aplikacyjnej na wybrany kurs w terminie do 3 października 2014
(piątek) na adres e-mail zkk.nowahuta@gmail.com
dokonanie wpłaty (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs) do dnia 10.10.2014
(kurs weekendowy „MI6”); do dnia 31.01.2015 (kurs zimowy „Korona Ziemi”).

Koszt kursu to 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) dla uczestników z Hufca
Kraków Nowa Huta; 270zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy) dla osób
z innych hufców - pierwszeństwo do udziału w kursach mają osoby z Hufca Kraków Nowa Huta.

Warunki pozytywnego ukończenia kursu
•
•
•
•

aktywny udział we wszystkich zajęciach,
zaliczenie testu z wiedzy kursowej,
wykonanie prac kursowych zgodnie z zaleceniami kadry kursu,
pozytywnie oceniona postawa uczestnika kursu.

Regulamin uczestnika kursu
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu podczas
trwania Kursu Przewodnikowskiego „MI6” i Kursu Przewodnikowskiego „Korona Ziemi”.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma prawo:
•
•
•
•
•
•
•

Brać udział we wszystkich zajęciach kursowych,
Oceniać zajęcia, w których brał udział,
Być nagradzanym za dobrą postawę na kursie,
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości czy nieporozumień zwrócić się do
Komendanta kursu w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
Do poobiedniej przerwy max. 30 minut,
Dbać o higienę osobistą i czystość,
Otrzymać ocenę końcową, dyplom ukończenia kursu lub dyplom udziału w kursie.

2. Uczestnik ma obowiązek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego,
Stosować się do poleceń przełożonych,
Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych kursantów,
Stosować się do regulaminu przeciwpożarowego, regulaminu poruszania się po drogach
publicznych, harmonogramu dnia itp.
Przestrzegać ciszy nocnej,
Brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach i przychodzić na nie punktualnie,
Uczestniczyć w zajęciach w stroju wskazanym przez prowadzącego bądź kadrę kursu,
Ściszyć lub wyłączyć telefon komórkowy na czas trwania zajęć i podczas ciszy nocnej,
Dbać o higienę osobistą i czystość,
Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach zakwaterowania oraz pomieszczeniach
sanitarnych,
Brać udział w służbach organizowanych przez Komendę kursu,
Podlegać karom za łamanie Prawa Harcerskiego i przekraczanie regulaminów obowiązujących
na kursie.

3. Uczestnikowi zabrania się:
•
•
•
•
•
•

Samowolnego oddalania się z miejsca, w którym odbywa się kurs bez zgłoszenia tego faktu
przełożonym,
Dewastowania sprzętu (wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika, uczestnik pokrywa na
własny koszt),
Spóźniania się na zajęcia,
Rozmawiania przez telefon podczas zajęć lub jedzenia w czasie zajęć,
Nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podawanych przez kadrę i prowadzących zajęcia,
Korzystania z urządzeń, sprzętów będących w dyspozycji kursu, w sposób niezgodny
z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania.

4. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu:
W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, wobec uczestnika kursu mogą być
zastosowane następujące kary:
•
•
•

Wykluczenie z zajęć kursowych,
Powiadomienie przełożonego (komendanta szczepu, komendanta hufca) oraz rodziców lub
prawnych opiekunów,
Wykluczenie z kursu.

5. Zgoda rodziców:
Osoby niepełnoletnie przywożą na kurs pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w kursie (wg wzoru
wysłanego przez Komendę Kursu po zakwalifikowaniu uczestnika). Komenda kursu nie dopuści do
udziału w kursie osób bez pisemnej zgody rodziców.
Komendy kursów zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym udziału w Kursie Przewodnikowskim „MI6”
„MI6” i Kursie
Przewodnikowskim „Korona Ziemi”.

