ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ „QRS”
HUFCA KRAKÓW NOWA HUTA

zaprasza na

KURSY DRUśYNOWYCH

Hufiec Kraków Nowa Huta

Zespół Kadry Kształcącej „QRS”
Hufiec Kraków Nowa Huta
BUSHIDO 2013

1. Organizator
Zespół Kadry Kształcącej Hufca Kraków Nowa Huta „QRS”

2. Czas trwania
08 - 10.02.2013 - I zjazd Kursów Drużynowych
Rozpoczęcie: piątek 08.02.2013 - godz. 19:00
Zakończenie: niedziela 10.02.20131 - godz. 15:00
01 - 03.03.2013 - II zjazd Kursów Drużynowych
Rozpoczęcie: piątek 01.03.2013 - godz. 19:00
Zakończenie: niedziela 03.03.2013 - godz. 15:00
Zakończenie Kursów Drużynowych i rozdanie dyplomów – 24.03.2013 (nd)

3. Miejsce kursu
KRAKÓW Nowa Huta
Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29, 31-941 Kraków

4. Kadra kursów
• Komendant Zgrupowania Kursów – phm. Beata Madej HR
• Z-ca komendanta – phm. Magdalena Mazgaj HR
• Kwatermistrz – phm. Marek Balon HO
• Szef biura – phm. Ewa Job HR
• Komendant Kursu Drużynowych Zuchowych – phm. Ewa Job HR
• Komendant Kursu Drużynowych Harcerskich – phm. Katarzyna Pucułek HO
• Komendant Kursu Drużynowych Starszoharcerskich – phm. Marek Balon HO
• Komendant Kursu Drużynowych Wędrowniczych – vacat
Uwaga! Kurs Drużynowych Wędrowniczych odbędzie się, gdy zbierze się odpowiednia minimalna liczba
chętnych.
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5. Warunki przyjęcia na kurs
• wiek ukończone min 16 lat (rocznikowo) (wyj. kurs druż. wędr. – 17 lat rocznikowo)
• złożone Przyrzeczenie Harcerskie, posiadanie ważnej książeczki harcerskiej i opłacone składki na
bieżąco (potwierdzenie w książeczce harcerskiej),
• posiadanie stopnia instruktorskiego przewodnika lub ukończonego kursu przewodnikowskiego
(UWAGA! Osoby, które do dnia 8.02.2013r. nie będą posiadać dyplomu ukończenia kursu
przewodnikowskiego nie mogą wziąć udziału w kursie drużynowych!)
• przesłanie „Ankiety uczestnika” z potwierdzeniem z macierzystej komendy Hufca (Szczepu),
• zapłacenie za kurs (patrz niżej),
• posiadanie pełnego, regulaminowego umundurowania.

6. Odpłatność
• za udział w kursie drużynowych – 125,00 zł
• za udział w obydwóch kursach przewodnikowskim i drużynowych (organizowanym przez ZKK
„QRS”) – 300,00 zł
W ramach opłaty za kurs uczestnicy mają zapewnione: noclegi w warunkach polowych, ubezpieczenie,
wrzątek, obiady podczas obu zjazdów kursów drużynowych, materiały programowe.
UWAGA: Na miejsce uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. Organizatorzy kursu nie zapewniają
także powrotu z kursu.
Uczestnicy kursu wpłacają wpisowe za kurs na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy nr 41 85910007 0020
0055 5874 0002 ZHP Hufiec Nowa Huta im. Mariusz Zaruskiego os. Sportowe 25a, 31-966 Kraków
z dopiskiem BUSHIDO najpóźniej do dnia:
• za udział w kursie drużynowych – 31.01.2013,
• za udział w obu kursach łącznie - 04.01.2013
W przypadku wycofania się uczestnika z kursu organizatorzy kursu potrącają 50% odpłatności.

7. Zgłoszenie na kursy
Aby zostać zakwalifikowanym na kursy należy:
• zgłosić się drogą e – mailową wysyłając wypełniona ankietę (skan z podpisami) na adres
kursbushido@gmail.com do 31.12.2012r
• oraz dostarczyć ankietę podpisaną przez Komendanta Szczepu/Hufca do dnia 09.01.2013r do Hufca
Kraków Nowa Huta os. Sportowe 25a (podczas dyżurów) lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
• Decyzja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie odesłana drogą mailową wraz ze szczegółowymi
informacjami.
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8. Ogólne warunki zaliczenia kursów


Uczestnictwo we wszystkich zajęciach.



Wykonanie i oddanie w terminie wszystkich zadań kursowych.



Pozytywnie oceniona wizytacja zbiórki gromady/drużyny.



Pozytywnie oceniona postawa kursanta.

9. Obrzędowość kursów
Nazwa kursu „BUSHIDO” (z jap. 武士道 droga miecza lub droga wojownika)
nawiązuje do honorowego kodeksu określającego wartości i zasady
postępowania samurajów – stanu rycerskiego średniowiecznej Japonii.
W myśl bushido idee, które powinny przyświecać każdemu samurajowi to
prawość i sprawiedliwość, odwaga i wytrwałość, dobroć i współczucie,
uprzejmość, prawda i prawdomówność, samokontrola i samodoskonalenie,
wierność i honor.
Uczestnicy wcielą się w średniowiecznych samurajów, którzy podążając drogą
wyznaczoną przez bushido będą nabywać umiejętności i wiedzę instruktora;
wychowawcy i drużynowego.

10. Kontakt
Komendantka Zgrupowania Kursów – phm. Beata Madej HR tel. 600 686 472
Kwatermistrz – phm. Marek Balon HO tel. 609 490 676
e–mail: kursbushido@gmail.com

Więcej informacji przesyłanych będzie drogą mailową po zgłoszeniu
oraz od stycznia 2013 na stronie kursu www.kursbushido.pl.

Czuwaj!
W imieniu Kadry Kursu
phm. Beata Madej HR
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