ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Kursy Instruktorskie „100-lecia” Niepodległości
Komunikat Informacyjny Nr. 1
25 luty 2018 rok

KURS-OBÓZ
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych organizuje Kursy-Obozy Instruktorskie: Przewodnikowski,
Podharcmistrzowski i Harcmistrzowski na terenie Kalifornii
"Hartland Camp" w Sequoia National Forest
57611 Eshom Valley Dr., Badger, CA 93603
http://www.hartlandcamp.com/about/video-tour

TERMIN
Na Kurs-Obóz należy przyjechać w sobotę z samego rana 30 czerwca 2018 r.
Oficjalne rozpoczęcie odbędzie się Apelem tego samego dnia o godz. 13:30, po obiedzie (lunchu).
Kurs zakończy się w sobotę 7 lipca b.r. w porze obiadowej.

UDZIAŁ
Warunkiem udziału w kursie-obozie jest:
● pozwolenie Komendanta Chorągwi oraz
● posiadanie odpowiednich stopni młodzieżowych H.O i H.R, a także
● stopnia instruktorskiego pwd na kurs phm i
● stopnia phm na kurs hm (lub ukończenie juz kursu phm)
OPŁATA
Opłata za udział w kursie-obozie wynosi:
● $400 USD dla członków Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych (dotacja z Chorągwi)
● $520 USD dla uczestników spoza Chorągwi

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZGŁOSZENIE
Wstępne zgłoszenie należy dokonać przez internet na witrynie kurs.zhp.orgdo dnia 1 marca 2018roku.

TRANSPORT
Dla wszystkich przylatujących samolotem, Komenda Kursu zapewnia transport z lotniska Fresno Yosemite
Intl. Airport do miejsca kursu i po zakończeniu kursu zapewniamy transport na lotnisko.
Proszę o podanie w późniejszym terminie informacji dotyczących przylotu i odlotu:
Data, czas przylotu, linie lotnicze, numer lotu, to samo dotyczy odlotu.

UBEZPIECZENIE
Wszyscy uczestnicy załatwiają ubezpieczenie we własnym zakresie.
Komenda Kursu nie jest odpowiedzialna za koszta medyczne.

EKWIPUNEK I MATERIAŁY KURSOWE
Kurs-obóz odbędzie się w schronisku. Każdy uczestnik przywozi podstawowy ekwipunek obozowy tak jak:
poduszkę i śpiwór, pełny mundur harcerski, rzeczy osobiste i higieniczne, komputer (jeżeli możliwe),
kąpielȯwki, ręcznik, materiały do pisania.
Szczegȯłowe informacje będą wysłane Komunikatem Nr.2 dla wszystkich uczestnikȯw.

CZUWAJ!

phm Przemek Ryczkowski
Komendant Kurs Pwd

hm Ryszard Urbaniak
Komendant Kursu Hm i Phm

