Regulamin Kursu Harcmistrzowskiego COGITO 2018/2019
1. INFORMACJA O KURSIE HARCMISTRZOWSKIM
1.1. Kurs Harcmistrzowski przeznaczony jest dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu
podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską lub w stopniu harcmistrza.
1.2. Organizatorem kursu jest Zespół Harcmistrzowski Centralnej Szkoły Instruktorskiej Związku
Harcerstwa Polskiego, a w jego imieniu komenda kursu powołana rozkazem Naczelnika Związku
Harcerstwa Polskiego.
1.3. Program biwaków kursowych oraz wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są stronie WWW:
https://zhp.pl/zesp1ol-harcmistrzowski/oraz na profilu Zespołu Harcmistrzowskiego ZHP w portalu
społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/kurs.cogito/

2. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, UCZESTNICTWO
2.1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
2.1.1. Ukończone 21 lat;
2.1.2. Posiadanie stopnia harcmistrza lub otwartej próby harcmistrzowskiej, przy czym do udziału w
kursie zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 25 uczestników;
2.1.3. Posiadanie opłaconej podstawowej składki członkowskiej za bieżący rok oraz posiadanie wpisu
do Ewidencji Związku Harcerstwa Polskiego;
2.1.4. Przesłanie komendzie kursu wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line na
stronie internetowej kursu w terminie do 12.10.2018 r. do godziny 23:59; a następnie
pozytywna kwalifikacja przez Komendę kursu;
2.1.5. Wniesienie opłaty 420 zł od osoby do dnia 31.10.2018 r. na konto:
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Nr konta GK ZHP: 74 1140 1010 0000 5392 2900 1051
tytułem: Składka zadaniowa. Kurs Harcmistrzowski. Imię i nazwisko (Uwaga! Wpłaty należy
dokonać po wcześniejszym 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.
2.4. W ramach opłaty organizator zapewnia w trakcie biwaków kursowych:
2.4.1. Noclegi w warunkach turystycznych;
2.4.2. Materiały programowe potrzebne na kursie

2.4.3. Wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje);
2.4.4. Wodę, kawę i herbatę w trakcie zajęć;
2.4.5. Dostęp do wrzątku w miejscu zakwaterowania.
2.5. Uczestnicy są zobowiązani do:
2.5.1. Przestrzegania Prawa Harcerskiego;
2.5.2. Do podjęcia wyzwania przeżycia kursu stosując reguły zdrowego stylu życia. Uczestnicy nie
palą wyrobów nikotynowych, nie używają innych używek;
2.5.3. Aktywnego udziału w programie kursu;
2.5.4. Do nie używania w czasie zajęć telefonów i komputerów, jeśli bezpośrednio nie wiąże się to z
realizacją zajęć.
2.5.5. Ubezpieczenia się (OC, NNW) na czas brania udziału w zajęciach kursowych;
2.5.6. 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 mogą wnioskować do komendy
kursu o zwrot środków. Zwracając opłatę organizator potrąca 10% jej wysokości na poczet
poniesionych kosztów organizacyjnych.
3. ZASADY UKOŃCZENIA KURSU
3.1. Ukończenie kursu, potwierdzone otrzymaniem “Dyplomu ukończenia kursu”, wymaga spełnienia
następujących warunków:
3.1.1. Posiadanie stopnia harcmistrzalub otwartej próby harcmistrzowskiej;
3.1.2. Aktywny udział w każdym z trzechbiwaków kursowych(minimum 80% czasu zajęć każdego
z nich), rozumiany jako jasne wyrażanie poglądów i uzasadnienie ich wyznawanymi przez siebie
wartościami oraz umiejętność uwzględniania w dyskusjach różnorodności poglądów pozostałych
uczestników i członków kadry;
3.1.2.1.
W przypadku nieobecności na jednym z biwaków uczestnik, po uprzednim
uzgodnieniu tego z komendą kursu, może wziąć udział w analogicznym tematycznie biwaku
w kolejnej edycji kursu, co umożliwi uczestnikowi ukończenie kursu harcmistrzowskiego w
tej edycji, w której uzupełnione zostaną powyższe braki merytoryczne. W przypadku
uczestnictwa w biwaku w kolejnej edycji kursu uczestnik ponosi koszt tego udziału w
wysokości określonej przez komendę kursu, odpowiadającej rzeczywistemu kosztowi
udziału kursanta w przedmiotowym biwaku;
3.1.3. Zaliczenie zadań kursowych, które oceniać będzie komenda kursu harcmistrzowskiego. Do
zadań kursowych należy:

3.1.3.1. Przygotowanie pracy harcmistrzowskiej
, przy czym prace harcmistrzowskie mogą
zostać opublikowane przez komendę kursu jako dorobek uczestników;
3.1.3.2. Wzięcie aktywnego udziału w projekcie zastępu kursowego;
3.1.3.3. Przeczytanie i zrecenzowanie dwóch książek, z których jedna powinna być
wybrana z listy zaproponowanej przez komendę kursu, a druga będzie osobistym
wyborem uczestnika kursu (również może to być pozycja z listy zaproponowanej
przez komendę). Recenzje powinny być skierowane do instruktorów harcerskich i
przygotowane wg ogólnych wytycznych komendy kursu. Recenzje mogą zostać
opublikowane przez komendę kursu jako dorobek uczestników kursu;
3.1.4. Uzyskanie pozytywnej oceny postawy instruktorskiej podczas kursu. Absolwent kursu
instruktorskiego powinien znać aktualną sytuację Związku Harcerstwa Polskiego, w tym stojące
przed nim wyzwania, 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. Formuła kursu oparta jest o pracę indywidualną uczestnika kursu przez cały czas jego trwania,
współpracę w ramach zastępu oraz drużyny kursowej w czasie całego kursu. W ramach kursu
obowiązkowe jest uczestnictwo w 3 biwakach (przez co najmniej 80% czasu każdego biwaku).
4.2. Biwaki odbędą się w następujących terminach:
●

Biwak I:9 -11 listopada 2018 r. (od piątku od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 14.00) –
Słubice/Berlin;

●

Biwak II:22-24 lutego 2019 r. (od piątku od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 14.00) - Bydgoszcz;

●

Biwak III:11-14 kwietnia 2019 r. (od CZWARTKU od godz. 19.00 do niedzieli do godz. 14.00) –
Lublin/Lwów.

4.3. Uwaga!Ze względu na wyjazd poza granice RP, uczestnicy powinni zapewnić sobie ważny paszport w
czasie biwaku we Lwowie oraz ważny dowód osobisty przez okres całego kursu i sześciu miesięcy po.
4.4. W tygodniu następującym po każdym z biwaków zastępy spotykają się zdalnie wykorzystując
dostępny komunikator, w celu podsumowania biwaku.
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.

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 interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i
rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.
6.3. Zbierane dane osobowe uczestników wykorzystywane są w celach rekrutacyjnych.
6.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

7. Załącznik do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja, niżej podpisany/a
_____________________________________________________________
(imię i nazwisko; wypełnić czytelnie, wielkimi literami)
_________________________________________________________
(data i miejsce urodzenia; wypełnić czytelnie
będąc uczestnikiem Kursu Harcmistrzowskiego COGITO 2018/2019 oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Kursu Harcmistrzowskiego COGITO 2018/2019 i akceptuję jego
postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania;
2. Mam pełną świadomość, iż uczestniczę w kursie na własną odpowiedzialność;
3. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie ubezpiecza mnie od NNW;
4. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduję;
5. Przyjmuję do wiadomości, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za moje działania lub
zaniechania;
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
dla potrzeb niezbędnych do realizacji kursu oraz jego celów przez organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia
10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na
fotografiach z kursu do celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach
promocyjnych ZHP, w tym w szczególności na fotorelację w prasie, portalach i na stronach
internetowych, reprodukcje na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz wszelkich
innych materiałach promocyjnych tu nie wyszczególnionych.
8. Udzielam komendzie kursu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie i zwielokrotnianie pracy
harcmistrzowskiej oraz recenzji mojego autorstwa jako dorobku uczestników kursu. Komenda kursu ma
prawo zdecydować o czasie i sposobie publikacji omawianych treści.

_______________________________
(data, podpis uczestnika kursu)

