
Termin zgłoszeń:
- ankietę aplikacyjną należy przesłać 

na adres mailowy mirella_nowaczyk@bydgoszcz.zhp.pl 
do dnia 3 marca 2013r.

Wpłaty należy dokonać  do 3 marca  2012 r. na konto: 
Nordea Bank Polska S.A. o/Bydgoszcz    20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem: imię i nazwisko, Kurs Kadry Kształcącej
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Organizator: ZKK Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, 
Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” 

Termin: 15-17 marca, 12-14 kwietnia 2013 r.

Miejsce: Białe Błota k. Bydgoszczy

Koszt uczestnictwa: 120 zł 
(80 zł dla instruktorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP)

Komendantka kursu: 
hm. Lucyna Szypulska-Kamyk  SOKK 43/2010

Z-ca Komendanta kursu: hm. Mirella Makulska-Nowaczyk BOKK 439/2013

Liczba uczestników:  10-20 osób

Warunki uczestnictwa w kursie:
- ukończone 18 lat,

- stopień podharcmistrza
lub ukończony kurs podharcmistrzowski.

Warunki ukończenia kursu:
- aktywny udział we wszystkich zajęciach,

- wykonanie zadań międzyzjazdowych,
- pozytywna ocena poprowadzonych zajęć.

Organizator zapewnia: 
- ubezpieczenie  NNW,  

- dostęp do wrzątku, 
- obiad w soboty, 

- zakwaterowanie w warunkach polowych 
(nocleg w klasach szkolnych, na materacach (zwijkach))

- materiały programowe,
- dyplom zewnętrzny wydany przez Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”.

 Wyposażenie uczestnika:
- regulaminowe umundurowanie,

- suchy prowiant na śniadania i kolacje,
- kubek, talerzyk, sztućce ...

- notatnik, długopis,
- mile widziane gitary
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