
REGULAMIN KURSU 

PRZEWODNIKOWSKIEGO 2022 

    

~ PRZEJMIJ STER ~ 

 

1. Postanowienia ogólne: 

• Organizatorem Kursu Przewodnikowskiego “Przejmij Ster” jest Hufiec 

PIAST Poznań Stare Miasto   

• Kurs składa się z trzech zjazdów trwających pełen weekend (od 

popołudnia w piątek do niedzieli do około południa) oraz zadań między 

kursowych 

• Koszt kursu wynosi 300zł.  

2. Terminy:  

I zjazd 06-08 maja 2022 

II zjazd 20-22 maja 2022 

III zjazd 03-06 czerwca 2022 

 

3. Miejsce:  

I zjazd Poznań 

II zjazd Luboń - Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące  

   Armii Poznań 27, 60-101 Luboń 

III zjazd Kowanówko - Stanica Hufca ZHP Oborniki "Gniazdo",  

     Kowanówko 1/4, 64-600 Kowanówko 

 

4. Komendy kursów: 

 



• Komendantka kursu: phm. Anna Tomkowiak  

 

• phm. Martyna Maciejewska, 

• pwd. Jagoda Janowska, 

• pwd. Natalia Siuda, 

• pwd. Martyna Wienke. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

❑ 16 lat rocznikowo 

❑ Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 25.04.2022 

❑ Wpłata należności za kurs na konto do 30.04:  

Prosimy o wpłacanie pieniędzy dopiero po otrzymaniu maila z decyzją o przyjęciu na 

kurs! 

Bank: ING Bank Śląski  

Numer konta: 80 1050 1520 1000 0092 2822 1942 

Właściciel rachunku: Martyna Maciejewska 

Tytuł przelewu: Kurs Przewodnikowski 2022 - imię nazwisko 

Kwota: 300 zł 

 

❑ Wpis do ewidencji ZHP 

❑ Uregulowane składki 

❑ Zgoda rodzica w przypadku niepełnoletniego uczestnika  

 

6. Pierwszeństwo udziału w kursie: 

1) osoby z Hufca „Piast” z otwartą próbą przewodnikowską, 

2) osoby z Hufca „Piast” bez otwartej próby przewodnikowskiej, 

3) osoby z pozostałych hufców. 

 

 

7. Mail z decyzją o przyjęciu zostanie wysłany do 26.04. 



 

8. W ramach wpłaty:  

− pełne wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, 

− nocleg, 

− materiały programowe, 

− przypinka, 

− dyplom ukończenia kursu. 

 

9. Uczestnicy są objęci polisą ubezpieczeniową NNW Hufca „Piast” Poznań-Stare 

Miasto nr 1065710314. 

 

10. Co zabrać:  

• Pełne umundurowanie, 

• Śpiwór, 

• Ciepłe ubrania adekwatne do warunków terenowych, 

• Kubek, menażkę i sztućce, 

• Notes i długopis, 

• Latarkę, 

• Instrumenty muzyczne, śpiewniki. 

 

11. Wymogi do ukończenia kursu:  

✓ aktywny udział w zajęciach, 

✓ obecność na wszystkich zajęciach, 

✓ ukończenie z wynikiem pozytywnym zadań między-kursowych, 

✓ przestrzeganie Prawa Harcerskiego, 



✓ pozytywna opinia komendy kursu. 

 

12. Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają: 

− Dyplom wewnętrzny ukończenia kursu przewodnikowskiego, 

− Dyplom zewnętrzny ukończenia kursu  

13. W przypadku rezygnacji organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia 

kosztów już poniesionych. 

 

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komendy kursu. 

 

 

CZUWAJ! 

 

Komenda Kursu Przewodnikowskiego 
“PRZEJMIJ STER” 

 

 


