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ZIMOWA AKCJA SZKOLENIOWA
HUFIEC ZHP ANDRYCHÓW

Komendantka kursu: 
phm. Dorota Bizoń HR ksztalcenieandrychow@gmail.com

Komendantka kursu: 
pwd. Adrianna Kowalczyk HO  tel. 662 211 921 
ksztalcenieandrychow@gmail.com

Odpłatność za kurs: 60,00 zł

w ramach opłaty za kurs uczestnicy 
mają zapewnione: noclegi, ubezpieczenie,
wrzątek, obiady, materiały programowe, wyprawkę 
uczestnika oraz wykwalifikowana kadrę instruktorską.

Opłatę za kurs należy uiścić do dnia 20.01.2014r. 
na konto Hufca Andrychów:
nr konta: 64 8110 0000 2001 0045 4887 0001
ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
ul. Starowiejska 5, 34-120 Andrychów.
z dopiskiem: imię i nazwisko kursanta/ kurs zastępowych
lub imię i nazwisko kursanta/ kurs przybocznych

Komenda Zimowej Akcji Szkoleniowej: 
phm. Rafał Talar HR rafal.talar@zhp.net.pl tel. 509 570 25
phm. Izabella Ziółkowska HO
pwd. Daria Skęczek HR

31.01.- 04.02.2014 

Zgłoszenia:

Drogą e-mailową 
wysyłając wypełnioną 
ankietę aplikacyjną na 
adres:  
ksztalcenieandrychow
@gmail.com
do 9 stycznia 2014 r.

Lista osób zakwalifi-
kowanych opublikowana 
zostanie na: 
ksztalcenieandrychow.
wordpress.com 
od dnia 12 stycznia 
2014r.

Zgłoszenia:

Drogą e-mailową 
wysyłając wypełnioną 
ankietę aplikacyjną na 
adres: 
ksztalcenieandrychow
@gmail.com 
do 9 stycznia 2014 r.

Lista osób zakwalifi-
kowanych opublikowana 
zostanie na: 
ksztalcenieandrychow.
wordpress.com 
od dnia 12 stycznia 
2014r.

Termin zgłoszeń 9.01.2013 r.

Więcej informacji
ksztalcenieandrychow.wordpress.com

W przypadku większej liczby chętnych o zakwalifikowaniu na kurs 
decydować będzie kolejność zgłoszeń.



W kursie mogą wziąć 
udział: 
- harcerze, harcerze  
  starsi i wędrownicy 
  Hufca Andrychów 
  pełniący funkcje 
  zastępowego lub  
  przygotowujący się 
  do pełnienia funkcji 
  w drużynie,
- harcerze w wieku min.  
  11 lat (rocznikowo),
- złożone Przyrzeczenie 
  Harcerskie, posiadanie 
  ważnej książeczki  
  harcerskiej i opłacone 
  składki (potwierdzenie 
  w książeczce harcers-
  kiej).

Warunkami 
ukończenia kursu są:
- zaliczenie prac 
  kursowych: kwartalny 
  plan pracy zastępu, 
  rozpisana karta próby 
  na stopień i spraw-
  ność, konspekt zbiór-
  ki, zadanie zespołowe,
- przeprowadzenie  
  zabawy lub pląsu,
- zaliczenie egzaminu 
  końcowego,
- harcerska postawa 
  podczas zajęć kur-
  sowych,
- aktywność podczas 
  zajęć.

Warunki przyjęcia na 
kurs:
- wiek min. 13 lat 
  (1 gimnazjum),
- złożone Przyrzeczenie 
  Harcerskie, posiadanie 
  ważnej książeczki 
  harcerskiej i opłacone
  składki na bieżąco
- pełnienie funkcji przy-
  bocznego/ej lub chęć 
  objęcia takiej funkcji,
- przesłanie ankiety 
  zgłoszeniowej 
  z rekomendacją 
  przełożonego/ej
- posiadanie pełnego, 
  regulaminowego  
  umundurowania,
- min. roczny staż 
  w drużynie.

Warunki ukończenia 
kursu:
- aktywny udział 
  w zajęciach, max. 2 
  nieobecności na za-
  jęciach, odrobione 
  u prowadzącego
- wypracowanie ma-
  teriałów (konspekt 
  zbiórki  drużyny, pró-
  ba na kolejny stopień, 
  napisanie i wygło-
  szenie gawędy, plan 
  biwaku– w zastępach, 
  przeprowadzenie  
  zabawy lub pląsu, 
  zaliczenie egzaminu 
  końcowego, harcerska 
  postawa podczas zajęć 
  kursowych, aktyw-
  ność podczas zajęć.

Kadra kursu: 
komendantka/ordynator: 
pwd. Adrianna 
Kowalczyk HO
z-cy komendantki/ 
rezydentki: 
pwd. Agnieszka Talar - 
Sopicka, 
sam. Paulina Bury.

Kadra kursu: 
komendantka/ordynator: 
phm. Dorota Bizoń HR
z-cy komendantki/ 
rezydentki: 
sam. Aleksandra Boba, 
trop. Aleksandra Sordyl, 
sam. Sylwia Karcz, 
HO Damian Karczmarz.

Każdy uczestnik musi 
posiadać:
- regulaminowy mundur,
- strój i obuwie turystyczne, 
  buty zimowe, obuwie 
  zamienne,
- strój obrzędowy,
- prowiant na śniadania 
  i kolacje; 
- środki czystości: mydło, 
  pasta do zębów, ręcznik, itp. 
- lekarstwa brane regularnie 
  z informacją od rodziców                   
  o zasadach ich stosowania,

- ubrania, koszulki harcerskie, 
  bielizna,
- kubek, sztućce, menażka,
- śpiwór, poduszka, dres 
  do spania,
- latarka,
- gitara lub inny instrument  
  muzyczny (jak ktoś gra),
- śpiewniki, 
- dobry długopis, 
- legitymacja szkolna,
- wszystko inne jak na biwak  
  kilkudniowy.
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