
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto 
zaprasza na Kurs Przewodnikowski „Powrót na Wyspę Brownsea” 

Cele: 
Przygotowanie uczestników do zdobycia stopnia przewodniczki/przewodnika 
Praktyczna nauka wychowania przez stawianie wyzwań 
Budowanie banku pomysłów programowych uczestników kursu 
Rozwijanie hufcowej wspólnoty 
 

Terminy: 
Kurs składa się ze zbiórki organizacyjnej, biwaku miejskiego, biwaku wyjazdowego, zbiórki podsumowującej oraz zadań międzyzjazdowych. 
30 października – zbiórka organizacyjna (obowiązkowa, mundurowa), 17:30, Komenda Hufca 
9 – 11 listopada – I Biwak, Bydgoszcz  
30 listopada – 2 grudnia – II Biwak, Serock  
11 grudnia – zbiórka podsumowująca (obowiązkowa), 17:30, Komenda Hufca 
Szczegóły dotyczące miejsc biwakowania oraz godzinowy harmonogram zostaną podane uczestnikom po zebraniu grupy.  
 
Świadczenia organizatora: Zakwaterowanie, pełne wyżywienie, transport na biwak wyjazdowy i z powrotem, rozwijający, atrakcyjny i stawiający na praktykę  program, 
zajęcia kursowe prowadzone przez doświadczonych kształceniowców i instruktorów hufca, dyplom ukończenia lub uczestnictwa.  
Zajęcia prowadzone będą przez członków i współpracowników HZKK Hufca Bydgoszcz-Miasto. 
 
Uczestnicy: Kurs skierowany jest przede wszystkim do członków Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto, którzy mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Rekrutacja poza hufcem będzie 
prowadzona wyłącznie w przypadku niezebrania grupy uczestników z hufca. Kurs zostanie uruchomiony dla grupy min. 12 osób. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. 
W przypadku większej liczby zgłoszeń członków Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Koszt (dodatkowa składka zadaniowa): 140 zł (członkowie Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto), 180 zł (inni uczestnicy). Kurs dofinansowany jest ze środków Hufca ZHP Byd-
goszcz-Miasto. 
 
Zgłoszenia: Przez ankietę elektroniczną w terminie do 7 października 2018 r.  
Kadra kursu potwierdzi zgłoszenie do 10 października 2018 r. Po otrzymaniu potwierdzenia należy w terminie do 20 października  2018 r. wpłacić dodatkową składkę zada-
niową na konto hufca: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz-Miasto, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 56, NRB: 62 2490 0005 0000 4600 4842 2680 tytułem: 
Kurs przewodnikowski – imię i nazwisko uczestnika. 
 
Warunki ukończenia kursu: 
Aktywny udział we wszystkich zajęciach, w tym w zbiórce organizacyjnej i podsumowującej; 
Wykonanie zadań kursowych; 
Uzyskanie pozytywnej oceny komendy kursu. 
 
Program: Zapewnia realizację treści kursu przewodnikowskiego wg standardu obowiązującego w ZHP. W programie m. in. udział drużyny kursowej w 
obchodach Święta Niepodległości, służba, wędrownicze formy pracy, wędrówka, noc surwiwalowa.  
 
Minimalne wyposażenie uczestnika: karimata, śpiwór, menażka, kubek, niezbędnik, regulaminowe umundurowanie, notes, długopis, nóż, własna ap-
teczka i wszystko co możecie uznać za własne EDC. 
 
Dodatkowe informacje: Komendantka kursu, hm. Marta Borkowska (SOKK 761/2017); e-mail: marta.adamczyk@zhp.net.pl; tel. 693-345-433 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQJJcG-FTTJLlZGCxqyFobhUOEk5TFBESFUwRlZZRVFNU0Y4VDk1UVQyNi4u
https://branzowa-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/wniosekElektroniczny/notariusz?https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQJJcG-FTTJLlZGCxqyFobhUOEk5TFBESFUwRlZZRVFNU0Y4VDk1UVQyNi4u

