
   
 

   
 

REGULAMIN KURSU HARCMISTRZOWSKIEGO „ZA WIDNOKRĘGIEM” 

Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę i nie 

kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się 

dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci 

kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się  

z miejsca. 

[Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem] 

 

1. INFORMACJE O KURSIE HARCMISTRZOWSKIM 
1.1.  Kurs Harcmistrzowski “Za widnokręgiem” przeznaczony jest dla instruktorów Związku 

Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza (posiadających otwartą próbę 
harcmistrzowską) lub w stopniu harcmistrza.  

1.2. Organizatorem kursu jest Zespół Harcmistrzowski przy Centralnej Szkole 
Instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a w jego imieniu komenda kursu 
powołana rozkazem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego.  

1.3. Wszelkie informacje dotyczące kursu zamieszczane są stronie internetowej: 
https://zhp.pl/zespol-harcmistrzowski/ 
 

2. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, UCZESTNICTWO  
2.1.  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:  

• Ukończone 21 lat; 

• Posiadanie stopnia harcmistrza lub otwartej próby harcmistrzowskiej;  

• Posiadanie opłaconej podstawowej składki członkowskiej za bieżący rok oraz 
posiadanie wpisu do Tipi; 

• Przesłanie komendzie kursu wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego on-line na stronie internetowej kursu w terminie do 31.07.2020 r. 
do godziny 23:59;  

• Pozytywna kwalifikacja przez komendę kursu;  

• Wniesienie opłaty wysokości 300 zł do dnia 09.08.2020 r. na konto:  
Główna Kwatera ZHP  
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa 
Nr konta GK ZHP: 70 1140 1010 0000 5392 2900 1123 
Tytułem: DSCZ Kurs Harcmistrzowski “Za widnokręgiem”. Imię i nazwisko 
(Uwaga! Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia 
zakwalifikowania na kurs). 

2.2. Z dodatkowej składki zadaniowej nie finansuje się kosztów dojazdu uczestników na 
biwaki - ponoszą je uczestnicy.  

2.3. Uczestnicy kursu nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem NNW (warto 
sprawdzić czy polisa w danej chorągwi obejmuje również wydarzenia realizowane 
centralnie, a jeśli nie – zalecamy dodatkowe ubezpieczenie się we własnym zakresie). 

2.4. W ramach opłaty organizator zapewnia:  

• Miejsca biwakowe z zapleczem sanitarnym (na których uczestnicy mogą rozbić 
własne namioty max. 3-osobowe); 

• Materiały programowe potrzebne na kursie; 

• Produkty żywnościowe (potrzebne do samodzielnego przygotowania 
posiłków);  

• Plakietkę kursową. 

https://zhp.pl/zespol-harcmistrzowski/


   
 

   
 

2.5. Uczestnicy są zobowiązani do:  

• Przestrzegania Prawa Harcerskiego;  

• Aktywnego udziału we wszystkich elementach programu kursu;  

• Przygotowania się do udziału w kursie od strony sprzętowej i ekwipunku. 

• Do podjęcia wyzwania przeżycia kursu stosując reguły zdrowego stylu życia. 
Uczestnicy nie palą wyrobów nikotynowych, nie używają innych używek;  

• Do nieużywania w czasie zajęć telefonów i komputerów, jeśli bezpośrednio nie 
wiąże się to z realizacją zajęć. 

• Ubezpieczenia się (OC, NNW) na czas brania udziału w zajęciach kursowych; 

• Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i regulaminów 
obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego; 

2.6. W przypadku złamania niniejszego regulaminu uczestnik może zostać skreślony z listy 
uczestników kursu przez komendę kursu; wtedy dodatkowa składka członkowska nie 
podlega zwrotowi.  

2.7. Osoby, które wniosły opłatę, a nie podjęły uczestnictwa w kursie z ważnych przyczyn 
losowych mogą wnioskować do komendy kursu o zwrot opłaconej składki zadaniowej. 
Komenda kursu może postanowić o zwrocie opłaty, przy czym organizator potrąca  
z jej wysokości kwotę już poniesioną na poczet kosztów organizacyjnych. 
 

3. ZASADY UKOŃCZENIA KURSU 
3.1.  Ukończenie kursu, potwierdzone otrzymaniem “Dyplomu ukończenia kursu”, wymaga 

spełnienia następujących warunków:  

•  Aktywny udział w 100% zajęć kursowych, rozumiany zarówno jako fizyczną 
obecność, jak wyrażanie własnych poglądów i uzasadnienie ich wyznawanymi 
przez siebie wartościami oraz dbanie o uwzględnianie w dyskusjach 
różnorodności poglądów pozostałych uczestników i członków kadry; 

• Realizacja zadań przedkursowych (w ramach zastępu i indywidulanych), które 
oceniać będzie komenda kursu harcmistrzowskiego.  

• Uzyskanie pozytywnej oceny postawy instruktorskiej podczas kursu. 

• Absolwent kursu instruktorskiego powinien wykazać się znajomością 
aktualnej sytuacji Związku Harcerstwa Polskiego, w tym stojących przed nim 
wyzwań, umieć określić swoją rolę w ich podejmowaniu, cechować się 
sprawczością, rozumieć potrzebę samodoskonalenia i rozwoju osobistego w 
duchu idei stopnia harcmistrza. 
 

4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KURSU 
4.1. Miejsca kursu: Augustów (rozpoczęcie kursu). Płaska i Rudawka – wsie położone 

w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Płaska.  
4.2. Termin kursu: 23 sierpnia (start o 10:00) – 29 sierpnia (koniec o 10:00). 
4.3. Koszt kursu dla uczestnika: 300 zł (kurs będzie dofinansowany ze środków ROHIS, 

realny koszt na uczestnika wynosi 630 zł). 
4.4. Kurs zorganizowany zostanie w formie obozowej, pod namiotami. Uczestnicy i kadra 

kursu przyjeżdżają z własnym sprzętem namiotowym (małe 2-3 osobowe namioty).  
4.5. Wszystkie posiłki przygotowywane są przez kadrę i uczestników kursu samodzielnie,  

w zastępach. Sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania posiłków na ogniu każdy 
zastęp przywozi ze sobą. Zaopatrzenie realizowane jest przez kwatermistrza kursu wg 
zamówienia złożonego przez zastępy. Z kuchni znajdującej się w budynku korzystamy 
do przechowywania produktów (lodówka).  

4.6.  W trakcie kursu odbywać się będą różnorodne formy terenowe (piesze, rowerowe, na 
wodzie), do których należy zabrać odpowiedni ekwipunek.  

 



   
 

   
 

5. BEZPIECZEŃSTWO  
5.1. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, 

uczestnicy kursu są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz 
poinformowania o fakcie organizatora i odpowiednich służb.  

5.2. Uczestnik bierze udział w kursie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną 
odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.  

5.3. Uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
wynikających z przepisów państwowych i wewnątrzorganizacyjnych wynikających  
z trwającej epidemii COVID-19. 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
6.1. Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, przedstawionego  

w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Treść Załącznika do niniejszego Regulaminu 
stanowi integralną część Regulaminu Kursu.  

6.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich 
rozbieżności, sporów i wątpliwości.  

Załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika kursu 


