Związek Harcerstwa Polskiego
Komunikat Wstępny

Światowego Kursu-Obozu Hm „ RADOSNY BRAT I
WYCHOWAWCA ”
Światowego Kursu-Obozu Phm „ NA TROPIE WODZA ”
z dnia 17 pażdziernika 2016 roku
franek.peplinski@gmail.com

„Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować”
Aleksander Kamiński
KURS OBÓZ

Główna Kwatera Harcerzy organizuje Światowy Kurs-Obóz Harcmistrzowski i Kurs-Obóz
Podharcmistrzowski na terenie:
IX Światowego Zlotu
TAMARACOUTA 2017
KANADA

TERMIN

Kurs-Obóz odbędzie się w terminie: od godziny 9:00 w środę 2 sierpnia do godziny 18:00 w
wtorek 8 sierpnia 2017 roku.
Kurs-Obóz będzie prowadzony jako osobny obóz na terenie zlotu na którym kursanci będą
obozowali podczas jego trwania. Kluczowa część uczestniczenia w takim obozie to tworzenie
więzi instruktorskich i koleżeńskich podczas wspólnych przeżyć podczas obozowania razem.
Znaczy to że instruktorzy na kursie mogą przybyć na cały zlot w którym będzie 7 dni
kursowych. Poza terminem kursowym uczestnicy mogą być albo przy drużynach obozowych
albo w Zlotowej Drużynie Instruktorskiej.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie pisemne należy przesyłać do dnia 31 pażdziernika 2016 roku na adres mailowy:
franek.peplinski@gmail.com
Franek Peplinski – Kierownik Wydziału Kształcenia w Głównej Kwaterze Harcerzy.

UDZIAŁ

Warunkami udziału w kursie-obozie jest spełnienie warunków zawartych w Regulaminie
Stopni Instruktorskich oraz pozwolenie Komendanta danej Chorągwi.
Na kurs-obóz podharcmistrzowski może być przyję ty przewodnik, który:
- ukończył 18 lat
- pracuje czynnie w Organizacji Harcerzy
- wykazuje umiejętności pracy nad sobą

- posługuje się językiem polskim
Na kurs-obóz harcmistrzowski może być przyję ty podharcmistrz, który:
- pracuje na odpowiedniej funkcji w Organizacji Harcerzy
- wywiązuje się ze swoich obowiązków
- wykazuje postęp w pracy nad sobą

OPŁATA

Opłata za udział w kursie-obozie wynosi to samo jak na Zlot Harcerzy w Kanadzie czyli około
$800 CDN i musi być w całości wpłacona w terminach jak ogłoszono w komunikacie #1
Zlotowym czyli przez wyprawy Chorągwiane.
Proszę o poinformowanie drogą mailową o dokonanych wpłatach.

TRANSPORT

Jest przewidziane że transport do Kanandy będzie organizowany w Chorągwich/Okręgach i
że kursanci przylecą / przyjadą razem z wyprawami. Inne plany powinne być zgłoszone do
komendanta.

EKWIPUNEK

Ekwipunek obozowy.
Będziemy spali na pryczach więc trzeba być na to przygotowany że budujemy prycze i żeby
przywieźć odpowiednią linę i materac/płachtę.
Inne informacje będą podane w kolejnych komunikatach
Do zobaczenia na kursie i z harcerskim pozdrowieniem.

CZUWAJ!

Franek Peplinski hm
Kierownik Wydziału Kształcenia w Głównej Kwaterze Harcerzy.

ZGŁOSZENIE
na
KURS-OBÓZ INSTRUKTORSKI
W DNIACH 2 do 8 SIERPNIA
IX Światowego Zlotu
TAMARACOUTA 2017
KANADA

Imie i Nazwisko..........................................................................................................................
Stopien.....................................................................................
Adres..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Przydział służbowy prosze zaznaczyć:
Hufiec i Chorągiew Harcerzy ....................................................................................................
Funkcja.......................................................................................................................................
Przed / Po Kursie będę na Zlocie (proszę zaznaczyć)
Jako Członek Drużyny Instruktorskiej

Jako Instruktor przy Drużynie Zlotowej

Inne (proszę o wyjaśnienie)
Uwagi:........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

....................................................................................
Podpis

