
REGULAMIN WARSZTATÓW 

Silni Duchem. Wychowanie do siły ducha według  
myśli puszczańskiej E. Setona 

 

I. Informacje ogólne:  

1. Organizatorem warsztatów jest Wydział Wychowania Duchowego 
i Religijnego GK ZHP oraz zaproszeni do organizacji instruktorki i instruktorzy 
wchodzący w skład komendy warsztatów.  

2. Warsztaty odbywać się będą 7-8.08.2021r.  
3. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie pełnoletni instruktorzy ZHP, 

którzy mają opłacone składki członkowskie (18 rok życia ukończony w dniu 
7.08.2021 r.), 

4. Miejscem warsztatów jest Baza Hufca ZHP Piaseczno “Nowinki”, ul. Gościniec 
Warecki 4; 05-540 Zalesie Górne.  

5. Celem warsztatów jest poznanie i przeżycie form pracy wychowania 
duchowego, związanych z harcerskim stylem życia leśnego opartego na 
zasadach woodcraftu i puszczaństwa. 

6. Warsztaty organizowane są w formie jednodniowego biwaku z noclegiem 
pod namiotami. 

 

II. Zgłoszenia i odpłatność 

1. Zapisy na warsztaty odbywają się drogą elektroniczną do 30 czerwca 2021 r. 
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:  

https://forms.office.com/r/vv8WQJgQRD  
3. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z adresów @zhp.net.pl 
4. Procedura zgłoszenia na warsztaty odbywa się w sposób następujący: 

- zgłoszenie poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, 
- potwierdzenie zgłoszenia przez organizatorów, 
- wpłata DSCZ na podany numer konta. Brak wpłaty oznaczać będzie 

skreślenie z listy uczestników. 
5. Dodatkowa składka zadaniowa uczestnika wynosi 75zł. Zawiera: nocleg na 

bazie, wyżywienie (obiad i kolacja w sobotę, śniadanie w niedzielę), materiały 
programowe. 

6. Koszty dojazdu do Piaseczna uczestnicy pokrywają w zakresie własnym. 
7. Organizator nie zwraca DSCZ w przypadku rezygnacji z warsztatów. 

 

III. Zasady pobytu na warsztatach 

1. Uczestnicy po przyjściu na bazę stosują się do zaleceń kadry, kwestie sporne 
rozstrzyga komendantka. 



2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad przebywania na bazie 
Hufca ZHP Nowinki, (link). Zasady stanowić będą załącznik do potwierdzenia 
uczestnictwa w warsztatach. 

3. Warsztaty organizowane są w formie biwaku z noclegiem pod 
namiotami. Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się we własny 
namiot i sprzęt niezbędny do biwakowania, oraz maseczki i środki 
dezynfekujące. 

4. Prosimy o zabranie własnego sprzęt pionierskiego, zwłaszcza noża i toporka 
oraz sznurka (min. 10m). Mile widziane gitary i inne instrumenty, które można 
wykorzystać przy wieczornym ognisku. 

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub uszkodzone 

rzeczy materialne. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe zasady regulaminu ostatecznie zostaną dostosowane do 
obowiązujących w dniu biwaku obostrzeń krajowych. 

2. Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w regulaminie 
warsztatów. 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy Wydziału Wychowania 
Duchowego i Religijnego GK ZHP: silniduchem@zhp.net.pl 

 

V. Dane do przelewu 

Podajemy do wiadomości numer konta do wpłat za warsztaty puszczańskie 

Wpłat należy dokonać maksymalnie do 5.07.2021r. na numer konta: 87 1140 1010 
0000 5392 2900 1011 

Główna Kwatera ZHP 

Konopnickiej 6 
00-491 Warszawa 

Tytułem: DSCZ – warsztaty puszczańskie sierpień 2021 

 


