REGULAMIN UCZESTNIKA

Regulamin Kursu dla Komend Szczepów
Strateg-Lider-Autorytet
Organizatorem Kursu Komendantów Szczepów jest Hufiec Kraków Nowa Huta oraz
ZKK Kombinat.
Warunki uczestnictwa
● wiek min. 18 lat
● złożone Przyrzeczenie Harcerskie
● stopień instruktorski (nie dotyczy Stowarzyszenia Czerwone Maki)
● wysłanie wypełnionej ankiety aplikacyjnej w terminie do 31.12.2017
● pełnienie funkcji w Komendzie Szczepu lub przygotowanie się do objęcia
funkcji
● w przypadku przygotowania do funkcji wymagana jest zgoda i opinia
bezpośredniego przełożonego
● dokonanie wpłaty (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs) do
dnia 08.01.2018 r.
● Koszt kursu to 400.00 pln (słownie czterysta złotych 00/100 pln)
● W przypadku rezygnacji z kursu z powodów losowych, Uczestnik ma prawo do
zwrotu części poniesionych kosztów.
Warunki pozytywnego ukończenia kursu
● aktywny udział we wszystkich zajęciach
● wykonanie prac kursowych zgodnie z zaleceniami kadry kursu
● pozytywnie oceniona postawa uczestnika kursu
● uczestnictwo w min. 80 % zajęć kursowych
Organizatorzy w ramach opłaty za kurs zapewniają:
● udział w zajęciach kursowych
● opiekę pełnoletnich instruktorów
● noclegi w warunkach turystycznych / survivalowych
● pełne wyżywienie w czasie 3 biwaków
● wyprawkę dla Uczestnika kursu
● ubezpieczenie
● dyplom ukończenia kursu – po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym
● materiały kursowe
Terminy zjazdów:

1. Biwak - Kraków 12-14.01.2018
2. Biwak - Podhale 02-04.02.2018
3. Biwak - Warszawa 16-18.03.2018

Regulamin uczestnika kursu
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Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania poniższego
regulaminu podczas trwania Kursu Strateg-Lider-Autorytet

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
● 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 obowiązujących regulaminów m in. 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
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● 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)
● Wykluczenie z kursu
5. Dojazd na zajęcia:
● Uczestnicy dojeżdżają samodzielnie na zajęcia kursowe i samodzielnie z nich
wracają.
● Koszty przejazdów ponosi Uczestnik kursu.
MAIL KURSU : ksztalcenie.szczepowych@gmail.com
Komenda kursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym udziału w Kursie dla Komend
Szczepów Strateg- Lider-Autorytet

