REGULAMIN
IV edycji kursu podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej
1. Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM.
Składa się z 3 części:
• 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood Badge, podczas
którego odbędą się również warsztaty opiekunów prób instruktorskich;
• Półrocznego działania w macierzystym środowisku zwanego Próbą Wodza,
podczas której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym
działaniu. Próba Wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym pozostaje
trwały ślad. Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora
– opiekuna;
• Biwaku podsumowującego działania w ramach Prób Wodza.
Do udziału w tegorocznej edycji kursu zapraszamy zarówno instruktorów ZHP, jak i
Royal Rangers.
2. Organizatorem kursu jest Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej „Iluminacja”.
3. Naszymi celami są:
•

Kształtowanie postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie
podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego;

idei

stopnia

•

Przekazanie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu
podharcmistrza, a także opiekunem prób instruktorskich;

•

Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą;

•

Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami z różnych środowisk działania, w
szczególności pomiędzy instruktorami ZHP i Royal Rangers.

4. Terminy i miejsca
Pierwszy biwak kursu odbędzie się w stanicy Hufca ZHP Garwolin w Polewiczu od 9 do
16 września 2018r.
Biwak podsumowujący odbędzie się w marcu 2019r. i potrwa od piątku do niedzieli,
jego dokładny termin i miejsce zostaną podane przed zakończeniem pierwszej części
kursu.
5. Kadrę kursu tworzą:
• hm. Tomasz Dudewicz ZOKK/322/2017
• phm. Sylwia Gardynik BOKK/719/2017

•
•
•
•
•
•
•

phm. Marta Łopacińska BOKK/1087/2017
hm. Paweł Marciniak SOKK/504/2017
phm. Agnieszka Sowińska BOKK/628/2015
phm. Natalia Stawska BOKK/1068/2017
phm. Magdalena Szczerbaciuk SOKK/904/2017
phm. Mateusz Wnuk BOKK/1100/2017
hm. Zbigniew Dębski (Royal Rangers) OKK/2/02

6. Kurs Wood Badge przeznaczony jest dla instruktorów, którzy zamierzają zdobywać
stopień podharcmistrza. Możesz wziąć udział w kursie, jeśli:
•

jesteś instruktorem, instruktorką i masz na bieżąco opłaconą składkę członkowską

•

jesteś pełnoletni(a),

•

masz ubezpieczenie NNW lub ubezpieczysz się przed kursem;

•

otrzymasz rekomendację komendanta macierzystego hufca (w
instruktorów RR – szczepu) i prześlesz ją do nas załączając do ankiety,

•

w terminie do 15 czerwca 2018 r. wypełnisz ankietę oraz przedstawisz nam siebie w
sposób, który pozwoli nam najlepiej Cię poznać i pokaże Twoją motywację do udziału
w kursie. Niech inspiracją będzie dla Ciebie ten tekst:

przypadku

Podobno starożytna chińska encyklopedia dzieliła zwierzęta w sposób następujący:
Stanowiące własność cesarza, Zabalsamowane, Oswojone, Prosięta, Syreny,
Zachowujące się jak szalone, Włączone do tej klasyfikacji, Nieprzeliczone, Narysowane
cienkim pędzelkiem z wielbłądziej sierści, Te, które stłukły dzban, Te, które z daleka
wyglądają jak mech i pozostałe.
Taki podział wydaje się dziś dziwaczny i zabawny, jednak być może w starożytnych
Chinach spełniał bardzo ważne funkcje, jak dzisiaj dla nas tablica Mendelejewa.
•

najpóźniej do 10 lipca 2018 r. (lecz nie wcześniej niż przed uzyskaniem informacji od
nas o zakwalifikowaniu do udziału w kursie) wpłacisz kwotę 400 zł na wskazany we
wspomnianej informacji numer rachunku bankowego tytułem: „Dodatkowa składka
zadaniowa PHM Wood Badge, imię i nazwisko”. O terminie wpłaty decyduje data
wpływu pieniędzy na konto.

Pierwszeństwo udziału w kursie mają instruktorzy z otwartą próbą podharcmistrzowską.
7. Koszty
Opłata za udział w projekcie wynosi 400 zł za osobę bez względu na przynależność
terytorialną lub organizacyjną. Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po
10 lipca 2018r. zrezygnują z udziału, nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.

8. Warunki ukończenia kursu podharcmistrzowskiego:
•
•
•
•

udział w zajęciach każdego dnia kursu;
przeprowadzenie rozmowy instruktorskiej z trenerem Wood Badge;
przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji na własny temat;
wykonanie zadań wskazanych do realizacji w czasie trwania kursu.

9. Warunki ukończenia kursu Wood Badge:
•
•
•

udział w biwaku podsumowującym projekt;
przedstawienie relacji z Próby Wodza w gronie uczestników i kadry kursu;
dokonanie ewaluacji w kontekście Próby Wodza.

10.Kontakt z organizatorami
phm. Magdalena Szczerbaciuk, magdalena.szczerbaciuk@zhp.net.pl
11.Zmiany w regulaminie
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz
jego interpretacji.

