
KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ 
ZAPROSZENIE I PODSTAWOWE INFORMACJE 

Druhno, Druhu! 

  Jeśli to czytasz, to znaczy, że interesujesz się udziałem w kursie kadry 

kształcącej lub ktoś takowy Ci polecił. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Cię na Kurs 

Kadry Kształcącej organizowany przez ZKK Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Kurs 

zawiera treści wymagane przy staraniu się o BOKK jak i SOKK, pozwala też 

zrealizować dużą część praktyki wymaganej do BOKK. Poniżej znajdziesz 

najważniejsze informacje. 

 Gdy już zdecydujesz się na udzial w kolejnej instruktorskiej przygodzie to 

wypełnij ankietę i wpłać składkę zadoniową do dn. 19.01.2018 r. Do dn. 21.01.2018 r. 

ogłosimy listę osób zakwalifikowanych na kurs. Jeśli masz pytania związane 

z kursem, to pisz na e-mail opalinskaanna45@gmail.com.  

 Do zobaczenia. Czuwaj! 

Komendantka Kursu 

phm. Anna Opalińska HR 

SOKK/642/2017 

Termin i miejsce 

Termin: dwa spośród trzech weekendów: 26-28.01, 9-11.02 i 23-25.02.2018 r. 

 Wypełniając ankietę należy wskazać terminy, w których możesz wziąć udział 

w kursie – wybierzemy te pasujące większości. Te dwa weekendy to termin 

samych zajęć kursowych. Obowiązkowym elementem kursu jest prowadzenie 

zajęć podczas kursów drużynowych w Stalowej Woli i okolicach w terminach 23-

25.03,   6-8.04 i 13-15.04.2018 r. 

Miejsce: Rzeszów lub okolice – dokładna lokalizacja zależy od wybranych 

terminów i ilości zgłoszeń 

Koszt 

 Składka zadaniowa wynosi 100 zł. Organizatorzy w ramach składki 

zadaniowej zapewniają: noclegi w warunkach turystycznych (trzeba mieć swoje 

śpiwory i karimaty), przerwy kawowe, obiad w obydwie kursowe soboty, 

materiały programowe, dyplomy i kadrę. Zapewniony też jest obiad i nocleg 

podczas kursów drużynowych. Dojazd oraz śniadania/kolacje uczestnicy 

zapewniają we własnym zakresie.  

 Składkę należy wpłacić do dn. 19.01.2018 r. na konto Chorągwi Podkarpackiej 

ZHP 21 1240 2614 1111 0010 6755 6020 z tytułem: Składka zadaniowa KKK + imię 

i nazwisko. Uwaga! Jeśli hufiec dofinansowuje Twój udział w kursie, to kwota 

dofinansowania musi być przelana z hufcowego konta bankowego, aby możliwe 

było prawidłowe rozliczenie. Składka zwracana jest jeśli wybrane terminy kursu 

nie będą odpowiadać zgłoszonym typom. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZcAONvixGJJsA_tz-9mEN9UNkpZSFU2VlhFVU5JTzlIVzRISDM5TlA0Ti4u
mailto:opalinskaanna45@gmail.com
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Warunki uczestnictwa 

- ukończone 18 lat, 

- stopień phm. lub ukończony kurs podharcmistrzowski, 

- opłacona podstawowa składka członkowska, 

- opłacona składka zadaniowa i akceptacja regulaminu. 

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. W przypadku zbyt małej liczby 

zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odwołania kursu. 

Warunki ukończenia* 

- udział w min. 90% zajęć, 

- pozytywna opinia komendy kursu, 

- zaliczenie zadań kursowych (przygotowanie konspektów trzech zajęć na kurs 

drużynowych i ich poprowadzenie podczas Zgrupowania Kursów Drużynowych 

w Stalowej Woli i okolicach w terminach 23-25.03, 6-8.04 i 13-15.04.2018 r., 

a także opracowanie programu warsztatów dla kadry swojego hufca). 

 

*Osoby, które nie spełnią warunków ukończenia kursu, otrzymają dyplom 

uczestnictwa w kursie – nie jest równoznaczny z ukończeniem kursu. 


