Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej zaprasza na

WARSZTATY RAD DRUŻYN 2018
Nadrzędnym celem naszych hufcowych warsztatów jest w tym roku integracja wewnątrz Rad Drużyn.
Chcemy, żeby biwak dał Wam możliwość lepszego poznania siebie nawzajem, dostrzeżenia swoich
wzajemnych predyspozycji i możliwości oraz dobrej zabawy w duchu zdrowej rywalizacji z pozostałymi
uczestnikami. Wybierając zajęcia na zapisy będziecie mogli zdobyć nowe umiejętności, podszkolić te
już nabyte, zasięgnąć inspiracji, a także nauczyć czegoś zupełnie nowego. Nie zabraknie oczywiście
również czasu na wieczorne rozmowy przy herbacie, czy śpiewanie przy ognisku.
Pragniemy, żebyście Wy, jako kadra pełniąca służbę przez cały rok, znaleźli na warsztatach czas na
zabawę, integrację, ale także zainspirowanie się. Warsztaty nie są kursem, czy szkoleniem, dlatego
zapraszamy na nie wyłącznie osoby, które pełnią już teraz funkcje w drużynie i mają w związku z tym
pewne doświadczenia.

TERMIN: 18 – 20 maja 2018 r. Biwak rozpoczynamy w piątek o 18:00, kończymy
w niedzielę ok. 13:00.
MIEJSCE: HOO Pólko
UCZESTNICY: członkowie rad drużyn obecnie pełniący funkcje w drużynie (w tym
zastępowi, przyboczni, drużynowi), członkowie rad szczepów, komendanci kręgów
instruktorskich.
UWAGA! W Uczestnik Warsztatów musi mieć opłacone na bieżąco składki
członkowskie (I kwartał 2018).
SKŁADKA ZADANIOWA: 50 zł
ZAPEWNIAMY: 2 noclegi w budynku lub namiotach, pełne wyżywienie, zajęcia
programowe, dyplomy, ubezpieczenie.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: śpiwór, mundur, latarka, kompas (min. 1 sztuka na
Radę Drużyny), odzież do ew. wybrudzenia, kubek, niezbędnik, notatnik, przybory
do pisania, pisemna zgoda rodziców dostarczona do drużynowego i oddana przez
niego komendzie WRD w dniu przyjazdu (osoby poniżej 18-go roku życia).
ZGŁOSZENIA: przyjmujemy do dnia 1 maja do godziny 22:00.
Przez zgłoszenie rozumiemy wypełnienie i przesłanie ankiety dostępnej pod
adresem: https://goo.gl/forms/gDElhn5Y99XP8isi1 oraz dokonanie wpłaty składki
zadaniowej na konto (nr zostanie podany wkrótce ze względu na zmianę banku).

UWAGA! Uczestników zgłaszają szefowie jednostek (nawet jeśli sami nie biorą
udziału w WRD). Komenda warsztatów zastrzega sobie możliwość nie
zakwalifikowania wszystkich zgłoszonych osób.

DODATKOWE INFORMACJE: Szef jednostki jest odpowiedzialny za uczestników ze
swojej jednostki (także za ich transport w obie strony). Jeżeli nie może być obecny,
jest zobowiązany do przekazania opieki innej uprawnionej osobie, będącej na
biwaku.
Szef jednostki jest zobowiązany do przekazania organizatorom informacji gdy któryś
ze zgłoszonych uczestników będzie nieobecny lub przyjedzie z opóźnieniem.
PROGRAM: W tym roku w częściach wspólnych biwaku stawiamy głównie na
integrację wewnątrz rad drużyn. Chcemy dać Wam okazję, żeby lepiej się poznać i
dobrze bawić, bez poczucia odpowiedzialności za całą drużynę, która zwykle jest
razem z Wami  W duchu zdrowej rywalizacji zmierzycie się m.in. w grze terenowej.
W tym roku również będziecie mogli dokonać wyboru co do części zajęć, tak żeby
najlepiej dostosować program biwaku do swoich potrzeb. Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie pytania prosimy kierować do komendantki Warsztatów – phm. Kamili Chwil
BOKK 858/2015 na adres kamila.watkowska@gmail.com lub tel. 601 81 91 62.

Do zobaczenia w Pólku!
Czuwaj!
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

