Z WIĄZEK H ARCERSTWA P OLSKIEGO
G Ł ÓW N A K W A T E R A H A R C E R Z Y
POLISH SCOUTING ASSOCIATION
23-31, BEAVOR LANE LONDON,
W6 9AR, ENGLAND

Światowy Kurs hm.
Chorągwiany Kurs phm
Komunikat #1
Główna Kwatera Harcerzy oraz Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych organizują Światowy
Kurs-Obóz Harcmistrzowski i Chorągwiany Kurs-Obóz Podharcmistrzowski na terenie: Stanica
Harcerska Białowieża, 6127 Downington Road, Deckerville MI 48427, United States of America.
Termin
Od 29-go lipca 2023 (dzień przyjazdu) do 5-go sierpnia 2023r (dzień odjazdu).
Teren
Google Mapa/Map

Szczegóły Organizacyjne
Przelot do Stanów Zjednoczonych (najbliższe międzynarodowe lotnisko – Detroit) organizuje uczestnik
we własnym zakresie. Wsparcie finansowe kosztów lotu będzie, ale dokładna forma wsparcia jeszcze jest
do ustalenia.
Komendy Kursów zajmą się organizowaniem transportu od i do lotniska w dniach przyjazdu i odjazdu.



Kursy będą pod namiotami
Łóżka polowe są zapewnione na miejscu

Wymagania
 Obydwa kursy przyjmują kandydatów spełniając warunki z całego świata
 Warunkami udziału w kursie-obozie jest spełnienie warunków zawartych w Regulaminie Stopni
Instruktorskich oraz pozwolenie Komendanta danej Chorągwi.
 Na kurs harcmistrzowski może być przyjęty podharcmistrz, który: - pracuje na odpowiedniej
kierowniczej funkcji w Organizacji Harcerzy - wywiązuje się ze swoich obowiązków - wykazuje postęp
w pracy nad sobą
 Na kurs obóz podharcmistrzowski może być przyjęty przewodnik, który: - ukończył 18 lat - pracuje
czynnie w Organizacji Harcerzy - wykazuje zainteresowanie pracą harcerską - wykazuje umiejętności
pracy nad sobą W pracy harcerskiej posługuje się wyłącznie językiem polskim
Koszty:
Około $200-250.00 USD od osoby, jako wstępny koszt; ostateczny koszt będzie podany w komunikacie
wydanym później. Wliczone w tej sumie jest wyżywienie, koszt transportu podczas kursów i do lotniska.
Uczestnicy i kadra z poza Stanów Zjednoczonych powinni upewnić się, że są pokryci ubezpieczeniem i
wykupić własne ubezpieczenia turystyczne i medyczne.
Będzie też wsparcie na loty na teren kursu z funduszów centralnych.
Sprzęt zapewniony i wymagany
Ostateczne spisy sprzętu będą podane w następnym komunikacie. Każda/y uczestniczka/k musi
przywieść odpowiedni osobisty sprzęt i ekwipunek na obóz. Część sprzętu będzie zapewniona przez
komendy (namioty, łóżka polowe ).

Zgłoszenia:
Wstępne zgłoszenia (bez kwalifikacji przez Komendanta Chorągwi) można podać na stronie Google docs
jak niżej. Komendanci Chorągwi mają prawo odmówienia uczestnictwa kandydatom na kursy.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruwBaPozQaonow1kPeqXZEhPOm9KEwdcH6uo1D8nrGN08Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Pytania:
Pytania otwarte można zadawać na adres mailowy (naczelnik@zhp.org) albo marcin@zhp.org

Do zobaczenia na kursie!!!!
Czuwaj!

Franek Pepliński, hm
Naczelnik Harcerzy

Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi w St. Zjednoczonych

