
KURS ZASTĘPOWYCH 

I PRZYBOCZNYCH 

2013 
 

 

„KOSMICZNA EKSPEDYCJA” 

1. Terminy oraz miejsca spotkań kursowych
1
 

 I spotkanie: 1-3.03.2013 – Szkoła Podstawowa nr 21 

w Sosnowcu  

 II spotkanie: 22-24.03.2013 –  Szkoła Instruktorska w 

Chorzowie 

 III spotkanie: 19-21.04.2013 – Stanica Hufca ZHP 

Sosnowiec (Kobylica) 

 

2. Organizator  

Namiestnictwo Gromad i Drużyn „WATRA” 

 

3. Uczestnicy  

Uczestnikami kursu są druhny i druhowie z Hufca ZHP 

Sosnowiec oraz innych Hufców Chorągwi Śląskiej. 

 

4. Warunki uczestnictwa  

 Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu 

technik harcerskich  

 Posiadanie podstawowych wiadomości o ZHP 

 Pozytywna opinia drużynowego 

 Zdolności przywódcze 

 Pozytywne zakończenie procesu rekrutacji 

 

 

 

                                                             
1
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz terminu spotkań kursowych 



5. Proces rekrutacji  

 Wypełnienie ankiety osobowej, którą można pobrać 

ze strony WWW Hufca ZHP Sosnowiec 

 Dokonanie wpłaty wpisowego  

 Wysłanie wiadomości e-mail o treści „Zgłaszam się 

do udziału w kursie zastępowych i przybocznych 

2013 Imię i Nazwisko oraz przydział służbowy” na 

adres kursu kosmiczna.ekspedycja@gmail.com   

 Uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym kursu 

(02.02.2012 o godz. 10:00 w Komendzie Hufca ZHP 

Sosnowiec) 

 

 

6. Wyprawka uczestnika  

 Strój astronauty (szczegółowy opis znajduje się  

w książeczce kursowej) 

 Książeczka kursowa (przekazywana będzie przez 

organizatora na spotkaniu organizacyjnym) 

 Regulaminowe umundurowanie 

 Śpiewnik 

 Notatnik harcerski 

 

7. Warunki ukończenia kursu 
 Uczestnictwo w 90 % zajęciach kursowych 

 Zaliczenie 10 zadań kursowych 

 Przeprowadzenie zbiórki harcerskiej 

 Przeporwadzenie gry tematycznej 

8. Koszt  

Każdy uczestnik kursu dokonuje wpłaty wpisowego w 

wysokości 40 zł do dnia 02.02.2012 na konto Hufca ZHP 

Sosnowiec lub osobiście na spotkaniu organizacyjnym 

 

ING BŚ 22 1050 1360 1000 0008 0000 2040 

 

W ramach wpisowego zapewniamy: 

 Ciepły posiłek na każdym ze spotkań kursowych 

 Ciepłą herbatę do posiłków 

 Dyplom ukończenia lub uczestnictwa w kursie 

 Materiały z przeprowadzanych zajęć 

Uwaga! Uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty 

noclegów oraz dojazdów na spotkania kursowe 

9. Postanowienia końcowe 

 Podczas kursu obowiązuje przestrzeganie Prawa 

Harcerskiego 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

interpretacji i zmiany regulaminu 

 

10. Kadra kursu  

Komendant – pwd. Katarzyna Trojańczyk  

(Tel: 692-303-950, gg 2871477, tunek88@interia.pl) 

Z-ca komendanta – pwd. Kamil Strzelczyk  

(Tel: 507-710-918, gg 1882942, kamilstrzelczyk@tlen.pl) 

Oboźny– pwd. Kamil Myszkowski  

mailto:kosmiczna.ekspedycja@gmail.com
Tel:692-303-950

