REGULAMIN WĘDROWNICZEGO KURSU PIERWSZEJ POMOCY
KRAKÓW – NOWA HUTA
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Regulamin odnosi się do Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy Kraków-Nowa Huta,
zwanego w dalszej części WKPP.
2.Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora i uczestników.

§ 2. Organizator
1.Organizatorem WKPP Kraków-Nowa Huta jest Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta.
2.Kontakt hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor, mail: dominika.dabrowska.hojnor@gmail.com,
tel. 501664706
2.Kadra programowa zapewniona przez Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Krakowskiej.
3.Szefowa szkolenia phm. Mariola Korus.

§ 3. Termin i miejsce kursu
1.Terminy WKPP Kraków-Nowa Huta:
I zjazd 12-14.10.2018 r.
II zjazd 26-27.10.2018 r.
2. Miejsce WKPP – Kraków

§ 4. Warunki Uczestnictwa
1.Warunkiem udziału w WKPP dla uczestnika jest :
-wiek -16 lat rocznikowo
-opłacone składki członkowskie ZHP
-zgłoszenie uczestnictwa w kursie poprzez formularz zgłoszeniowy
2. Warunkiem uczestnictwa w WKPP dla członka Kadry Pomocniczej (KP) jest:
-ukończone WKPP
-opłacone składki członkowskie ZHP
-zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
-pozytywna ocena przez Kadrę Kursu (Instruktorów)

§ 5. Zgłoszenia i wpłaty
1.Zgłoszenia na WKPP Kraków - Nowa Huta w roli uczestnika odbywa się wyłącznie za pomocą
ankiety zgłoszeniowej.
2.Zgłoszenia na WKPP Kraków – Nowa Huta w roli KP odbywa się wyłącznie za pomocą ankiety
zgłoszeniowej.
3.Termin zgłoszeń dla uczestników i KP 07.10.2018 r.
4.Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników i KP na WKPP jest otrzymanie od organizatorów
maila potwierdzającego udział w kursie.
5.Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w WKPP mają osoby z Hufca ZHP Kraków –
Nowa Huta
6.Opłaty:
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Koszt WKPP wynosi 150,00 pln (słownie : sto pięćdziesiąt złotych). Zakwalifikowani do udziału
w WKPP uczestnicy są zwolnieni z opłat. Środki na organizację WKPP zostały pozyskane przez
Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Krakowskiej i Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta.
7.W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z WKPP lub rażącego naruszenia regulaminu kursu
uczestnicy są zobowiązaniu do zwrot kosztów WKPP.
§ 6. Organizacja WKPP
1.Organizator zapewnia w trakcie WKPP :
- certyfikat ukończenia lub uczestnictwa w WKPP HSR
- materiały opatrunkowe i programowe
- ciepły posiłek w soboty
- przerwy kawowe (kawa, herbata)
- zakwaterowanie w szkole
2. Uczestnicy oraz KP muszą zapewnić sobie:
- wyżywienie – śniadania i kolacje
- kubek i sztućce
- śpiwór
- karimata
- materiały do pisania
- obuwie na zmianę
3. Szczegółowy harmonogram szkolenia i informacje organizacyjne zostaną przesłane do
uczestników po zakończeniu rekrutacji.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Uczestników kursu obowiązuje przestrzeganie Statutu ZHP oraz Prawa Harcerskiego.
2. Podczas kursu nie wolno opuszczać terenu szkoły bez wiedzy i zgody kadry kursu, dotyczy
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to również osób pełnoletnich.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztów kursu, zmiany jego terminu
bądź całkowitego odwołania jeśli ilość zgłoszonych i zakwalifikowanych uczestników będzie
niewystarczająca.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. Osoby niepełnoletnie muszą mieć na kurs pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w
kursie.
7. Koszty naprawy szkód wyrządzone podczas trwania WKPP ponoszą uczestnicy oraz KP.
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