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REGULAMIN KURSU PRZYBOCZNYCH 

„AKADEMIA ZIELONEGO SZNURA” 
EDYCJA II 

 
1. ORGANIZATOR  

1.1. Organizatorem kursu jest Hufiec ZHP Wołomin  

1.2. W skład komendy kursu wchodzą:  

1.2.1. pwd. Magdalena Miesiąc- komendantka kursu  

1.2.2. phm. Tomasz Godlewski  

1.2.3. phm. Katarzyna Gasik- Żurawska  

1.2.4. pwd. Krzysztof Truchel  

1.2.5. pwd. Aleksandra Łuczak  

2. TERMIN I MIEJSCE  

2.1. 13-15.03.2020 r. - Sala Miłosierdzia Bożego na terenie parafii św. na terenie 

kościoła pw. Św. Faustyny w Helenowie ul. Boryny 8 (zjazd rozpoczyna się 

w piątek o godzinie 18:00 i kończy w niedzielę o 15:00)  

2.2. 04-05.04.2020 r. - siedziba Hufca ZHP Wołomin ul. Długa 34, Wołomin (zjazd 

rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00 i kończy w niedzielę o godz. 15:00)  

3. ZGŁOSZENIA  

3.1. Zgłoszenia na kurs należy dokonać za pomocą poniższej ankiety:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RN

zdPgD4cUB7hKtPqC4BdyuM9UOFUzWlM2NTBYRTZERFdXMDdJVDFWWVdCVi4u  

3.2. Rekrutacja na kurs zakończy się w dniu 15.02.2020 r.  

3.3. Wszystkie osoby, które wypełniły ankietę zgłoszeniową zostaną poinformowane 

o decyzji komendy kursu dotyczącej przyjęcia/nie przyjęcia na kurs do dn. 

23.02.2020 r.  

3.4. Pierwszeństwo mają harcerze z Hufca ZHP Wołomin.  

3.5. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

4.1. Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji 

ZHP). 

4.2. Ukończone 13 lat.  

4.3. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach 

zajęć. 

4.4. Pogodne i otwarte nastawienie do stawianych wyzwań. 

4.5. Dostarczenie zgody rodzica na udział przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

4.6. Uiszczenie opłaty za kurs do dnia 29.02.2020 r. 

4.7. Dostarczona opinia drużynowego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

4.8. Posiadanie chorągwianego ubezpieczenia NNW (nie dotyczy Chorągwi 

Stołecznej). 

5. DODATKOWA SKŁADKA CZŁNONKOWSKA ZADANIOWA  

5.1. Koszt kursu:  

5.1.1. 60 zł od uczestnika (z Hufca ZHP Wołomin)  

5.1.2. 80 zł od uczestnika (spoza Hufca ZHP Wołomin)  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdPgD4cUB7hKtPqC4BdyuM9UOFUzWlM2NTBYRTZERFdXMDdJVDFWWVdCVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdPgD4cUB7hKtPqC4BdyuM9UOFUzWlM2NTBYRTZERFdXMDdJVDFWWVdCVi4u
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5.2. Dane do przelewu:  

Nr konta: 12114010100000328775001001  

Odbiorca: Hufiec ZHP Wołomin  

Tytuł: DSCZ AZSz Imię i nazwisko uczestnika  

5.3. Uiszczenie opłaty odbywa się dopiero po poinformowaniu kursantów drogą 

mailową o ich przyjęciu. 

5.4. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie opłata nie zostanie zwrócona.  

5.5. W ramach DSCZ organizatorzy zapewniają:  

5.5.1. zakwaterowanie w warunkach biwakowych,  

5.5.2. pełne wyżywienie,  

5.5.3. materiały programowe w trakcie zajęć,  

5.5.4. dyplom ukończenia kursu,  

5.5.5. plakietkę.  

6. EKWIPUNEK  

6.1. pełne, regulaminowe umundurowanie harcerskie,  

6.2. własny kubek, menażkę, sztućce,  

6.3. ubrania odpowiednie do pogody (część zajęć może być na zewnątrz),  

6.4. buty na zmianę,  

6.5. kosmetyki, 

6.6. śpiwór, karimata,  

6.7. legitymacja szkolna,  

6.8. notatnik, długopis,  

6.9. gitara, śpiewnik(dla chętnych).  

7. WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU  

7.1. Aktywny udział we wszystkich zajęciach kursu i nie spóźnianie się na zajęcia 

(ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione 

i zaakceptowane przez komendę kursu).  

7.2. Rzetelna realizacja zadań zleconych przez komendę kursu (indywidualnych oraz 

zespołowych), w tym zadania międzykursowego.  

7.3. Pozytywna ocena postawy harcerskiej.  

7.4. Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.  

7.5. Udział w minimum 80% zajęć.  

7.6. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań 

w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przedmiotów 

zabranych na kurs, np. zegarki, biżuteria, telefony komórkowe, pieniądze, 

ekwipunek turystyczny, itp. 

8.2. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do odpowiedzialności 

finansowej związanej z pokryciem kosztów wynikających z niewłaściwego 

zachowania, umyślnego lub nieumyślnego, uczestnika np.: uszkodzeń, 

dewastacji, kradzieży, rozbicia. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika kursu w związku 

z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, stwarzaniem zagrożenia dla 

zdrowia lub życia innych uczestników, na żądanie uczestnika za zgodą rodziców 

lub opiekunów. Koszty związane z wydaleniem uczestnika pokrywają 

rodzice/opiekunowie prawni. 

8.4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendy kursu.  

 


