
Wiosenna Akcja Szkoleniowa

WzrAStam!
Zaczął się marzec… Zwierzęta rozgrzewają skostniałe przez zimowe miesiące ciała. 
Przez nieliczne połacie białego puchu nieśmiało wyglądają przebiśniegi. Wiosna, 
wiosna, wiosna – ach, to Ty!

W tym WzrAStającym świecie zapraszamy Was do zajęcia się własnym instruktorskim 
wzrostem! Na przełomie kwietnia i maja spotkajmy się na Wiosennej Akcji 
Szkoleniowej!

FORMY SZKOLENIOWE
W ramach WAS zapraszamy Was na następujące formy szkoleniowe:

kurs kadry kształcącej, 

kurs namiestnikowski,

kurs szczepowych i komend szczepów,

kurs przewodnikowski dla dorosłych 
(organizowany przez Zespół „35+” GK ZHP),

MIEJSCE – TERMIN – KOSZT 
Wiosenna Akcja Szkoleniowa odbędzie się w Pałacu Radolińskich w Jarocinie 
(ul. Park 3) w terminie 29.04.2016 – 3.05.2016.

fot. Przemysław Niewiada, 
źródło: http://trail.pl/poi/jarocin-zespol-palacowy-radolinskich



Udział w każdej z form to koszt 180,00 zł (uczestnicy z Chorągwi Wielkopolskiej) lub 
220,00 zł (uczestnicy spoza Chorągwi Wielkopolskiej). W koszt kursu wliczony jest 
nocleg, pełne wyżywienie, materiały kursowe, dyplom ukończenia lub uczestnictwa w 
szkoleniu.

Szczegółowe informacje o wpłatach – poniżej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkami uczestnictwa w  kursie szczepowych i komend szczepów, 
kursie namiestnikowskim oraz kursie kadry kształcącej jest:

 Ukończony kurs podharcmistrzowski

 Dodatkowo dla Kursu Kadry Kształcącej: doświadczenie kształceniowe 
potwierdzone prowadzeniem minimum dwóch zajęć na formach 
kształceniowych dla przybocznych, przewodników lub drużynowych (przy
zgłoszeniu należy podać nazwy zajęć)

 Zadeklarowanie udziału we wszystkich zajęciach kursowych

 Zgłoszenie chęci uczestnictwa przez ankietę zgłoszeniową umieszczoną 
na stronie Szkoły Wodzów do dnia 3.04.2016 r.

Przy przyjęciu na kurs pierwszeństwo mają instruktorzy Chorągwi Wielkopolskiej.

Kurs przewodnikowski dla dorosłych:

Kurs przewodnikowski przeznaczony jest dla osób dorosłych, w szczególności 
studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, kleryków i księży oraz wszystkich 
innych, zainteresowanych tematyką wychowania dzieci i młodzieży metodą harcerską 
– w tym (a nawet przede wszystkim) niezrzeszonych w ZHP lub będących jego 
członkami od niedawna.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat i pozytywna opinia komendanta 
hufca, z terenu którego pochodzi kandydat,

WPŁATY
Potwierdzenie uczestnictwa w kursach zostanie rozesłane do zakwalifikowanych 
uczestników do dnia 6.04.2016 roku. Wpłat za uczestnictwo w kursie należy dokonać 
po potwierdzeniu kwalifikacji, najpóźniej do dnia 10.04.2016 roku na konto:

65 1090 1359 0000 0000 3501 8235 (Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Poznaniu)

ZHP Chorągiew Wielkopolska 
ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań

Tytułem:

 Jeśli wpłacasz sam/a i nie potrzebujesz faktury: Składka zadaniowa 
WAS 2016 – imię, nazwisko, hufiec 

 Jeśli wpłaca Twój hufiec (Wielkopolska): WAS 2016 – imię, nazwisko, 
hufiec

 Jeśli wpłaca Twój hufiec (spoza Wielkopolski): Opłata za WAS 2016 – 



imię, nazwisko, hufiec

Jeśli potrzebujesz faktury bądź noty księgowej za wpłatę, stosowną prośbę wraz z 
potwierdzeniem przelewu wyślij na adres ksiegowosc@zhp.wlkp.pl. Komenda WAS nie 
pośredniczy w kontaktach z Księgowością związanych z wystawianiem faktur i 
rachunków.

PYTANIA?
Szczegółowych informacji udzielają:

 W sprawach ogólnych – komendant WAS hm. Stanisław Nowak: 
stanislaw.nowak@zhp.net.pl

 W sprawach kursu szczepowych i komend szczepów – hm. Agnieszka 
Pawlak: frota@interia.pl 

 W sprawach kursu namiestnikowskiego – hm. Aleksandra Płaczek: 
a.a.placzek@gmail.com 

 W sprawach kursu kadry kształcącej – hm. Natalia Borowska: 
nataliaolszewska91@gmail.com 

 W sprawach kursu przewodnikowskiego – hm. Aleksandra Wysińska: 
olawysinska@wp.pl 


