„Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma
uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje
radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę
harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności
za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej
wspólnoty.”
Idea stopnia przewodnika

Droga Druhno, Drogi Druhu!
Dziękuję za zainteresowanie formą kształceniową, jaką jest Kurs
przewodnikowski „Ad astra” przygotowaną przez Zespół Kadry
Kształcącej „Flow” Hufca ZHP Białystok. W Twoje ręce oddaję krótki
przewodnik z podstawowymi informacjami, co, mam nadzieję,
pozytywnie wprowadzi Cię w klimaty kursowej przygody.
Najprawdopodobniej będzie to Twoja pierwsza instruktorska przygoda,
w związku z czym dokładnie zapoznaj się z informacjami
przedstawionymi poniżej. Jeżeli czegoś nie będziesz pewna/y, bądź nie
zostanie to przekazane w niniejszej informacji, śmiało pisz na nasz adres
mailowy hufiec@bialystok.zhp.pl lub kontaktuj się z komendą kursu.
Czuwaj!
hm. Magdalena Kropiwnicka
Komendantka Kursu Przewodnikowskiego
„Ad astra”

Organizator kursu:

Komendantka: hm. Magdalena Kropiwnicka BOKK 711/2013
Uczestnicy kursu:
 Na kurs zapraszamy wszystkie osoby chcące zostać instruktorami ZHP i
zdobyć odpowiednią wiedzę. W pierwszej kolejności przyjmiemy osoby z
otwartą próbą przewodnikowską, następnie osoby zapisane na komisję.
 Planowanych jest 30 miejsc na kursie. Po przekroczeniu tej liczby osoby są
wpisywane na listę rezerwową.
 W razie wielu zgłoszeń przewidujemy przeprowadzenie rozmów lub testu
kwalifikującego.
 Uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz
posiadać wpis do Ewidencji ZHP.
 Uczestników kursu obowiązuje posiadanie regulaminowego i kompletnego
umundurowania ZHP.
Terminy
Kurs składa się z 3 zjazdów, miejsca zjazdów zostaną podane pod koniec
września:
 Zjazd I: 2 – 4 października 2015 r.
(od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 14.00).
 Zjazd II: 23 – 25 października 2015 r.
(od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 14.00).
 Zjazd III: 6 – 8 listopada 2015 r.
(od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 14.00).
Koszty
 Koszt udziału w kursie (zjazdach) to 120 zł.
 Koszt kursu obejmuje: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, materiały i
wyprawkę dla uczestników, realizację programu kursu
 Opłatę za kurs należy wpłacać na konto hufca lub w biurze hufca, po
uzyskaniu potwierdzenia od komendy kursu zakwalifikowania na kurs.
Potwierdzenie zakwalifikowania nastąpi w terminie do 25 września 2015.
 Płatności za kurs należy dokonać do dnia 27 września 2015.
 Dofinansowania ze środków drużyn, zbiórek publicznych również muszą być
przekazane komendzie do dnia 27 września 2015.

Dane do przelewu
Komenda Hufca ZHP Białystok
15-092 Białystok ul. Sienkiewicza 22
Nr konta: 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130 w Banku BGŻ BNP Paribas.
Tytuł: Dodatkowa składka kurs przewodnikowski imię i nazwisko
Warunkiem ukończenia kursu jest:
 udział w trzech zjazdach kursu (minimum 90% czasu zajęć każdego z nich)
 zaliczenie zadań kursowych
 aktywny udział w zajęciach
Dyplomy
Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinnym zajęć w tym jeden z treścią
z nazewnictwem ZHP i drugi z treścią z nazewnictwem zrozumiałym poza
organizacją.
W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:
 Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem
 Dyplom ukończenie kursu
 Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia
kursu)
Ankieta zgłoszeniowa
Elektroniczną ankietę zgłoszeniową należy wypełnić w terminie do 20 września
2015. Ankieta znajduje się pod adresem: https://adastra2015.zgloszenia24.pl/
Postanowienia końcowe
 Dodatkowe informacje można otrzymać u komendantki kursu drogą
elektroniczną pod adresem: hufiec@bialystok.zhp.pl. Dodatkowo, informacje
będą zamieszczane w portalu społecznościowym Facebook w grupie kursu
pod adresem: https://www.facebook.com/groups/adastra2015/
 Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu
wypracowany na pierwszych zajęciach
 Organizator ma prawo do zmian w przedstawionym dokumencie

Kurs jest współfinansowany ze środków Miasta Białystok

A czemu taka nazwa? Wszystkiego dowiesz się we właściwym czasie :)

