
 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN  
4-6 i 18-20 stycznia 2013  
Zajęcia rozpoczynać się będą w piątek o godzinie 18, a zakończenie przewidziane 
jest w niedzielę ok. godziny 16 

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA KURSU 
- Wiek  – co najmniej 16 lat (rocznikowo) 

- Stopień instruktorski/ ukończony kurs przewodnikowski/ kurs drużynowych 

ukończony w innym pionie wiekowym (wg poprzednich wymagań) 

- Opłacone składki członkowskie za rok 2012 

WARUNKI UKOŃCZENIA 

- Uczestniczenie min.  80% zajęć 
- Terminowe zaliczenie wszystkich prac zleconych przez komendę kursu 

- Zaliczenie teoretycznej części egzaminu 

KOSZT KURSU 
65zł - dla członków Hufca ZHP Katowice  
80zł - dla członków innych hufców 
- dla uczestników kursu przewodnikowskiego „Wyzwanie” i „Piąty Element” 
organizowanego przez Hufiec Katowice odpowiednio 55 i 70zł  
 
CENA KURSU OBEJMUJE: 
- Zakwaterowanie                   
- Ubezpieczenie                      
- Sobotni obiad 
- Materiały programowe     
- Wydanie dyplomu    
- Bufet herbaciano-kawowo-ciastkowy 
- Stały dostęp do kuchni 

Zespół Kadry Kształcącej i Namiestnictwo 

Zuchowe Hufca ZHP Katowice zapraszają  

na Kurs Drużynowych Zuchowych 

ANTKOWA AKADEMIA 

UMIEJĘTNOŚCI 
 „Zabawa jest nauką, nauka 

zabawą. Im więcej zabawy, 

tym więcej nauki…”  

/Glenn Doman/ 



MIEJSCE 
- Pierwszy weekend kursowy odbywać się będzie w Chorągwianej Szkole 
Instruktorskiej al. Harcerska 3 w Chorzowie 
- Drugi weekend odbywać się będzie w budynku komendy Hufca  
ul. Barbary 25a w Katowicach 

KADRA KURSU 
- phm. Agnieszka Wyszyńska - komendant kursów drużynowych BOKK nr 537/2011 
- phm. Monika Ryszczyk- komendant kursu drużynowych zuchowych 
- pwd. Małgorzata Ukleja 
- pwd. Maria Bortlik 
- pwd. Annamaria Burdak 

ZGŁOSZENIA 
Wypełnioną  ankietę aplikacyjną należy wysłać  do 10 grudnia 2012 na adres 
monika.ryszczyk@katowice.zhp.pl  
 
W pierwszej kolejności przyjmowani będą instruktorzy Hufca ZHP Katowice  
i osoby, które ukończyły kurs przewodnikowski organizowany przez Hufiec ZHP 
Katowice. 

LIMIT MIEJSC 

LIMIT MIEJSC= 20 
 
Osoby będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.  
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone do dnia 15.12.12 

DODATKOWE INFORMACJE 
Opłatę za kurs należy wpłacić w księgowości hufca lub dokonać przelewu na 
rachunek bankowy: 
PKO BP II oddz. Katowice  
03 1020 2313 0000 3302 0019 6600  
do 20.12.2012r. 
(w tytule: imię i nazwisko/hufiec/opłata za kurs drużynowych zuchowych) 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie pytania proszę kierować  

do phm. Moniki Ryszczyk   

monika.ryszczyk@katowice.zhp.pl  

Tel. 697 675 621 

 

„Program kursu opierać się winien 

całkowicie na harcach (dla gałęzi zuchowej- 

na zbiórkach i ćwiczeniach). Jak najmniej 

rozważań teoretycznych- jak najwięcej 

ćwiczeń, gier, zabaw, zbiórek…” 

/Aleksander Kamiński/ 
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