
 

 

Regulamin Kursu Pierwszej Pomocy 
 

1. Sprawy organizacyjne: 
1.1. Organizator: Hufiec ZHP w Kolnie,  
1.2. Cele zlotu:  

 Nauka Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,  

 doskonalenie technik harcerskich 
1.3. Termin: 19-21.07.2016 r  
1.4. Miejsce: Baza Harcerska Hufca ZHP Kolno w Koźle 

2. Uczestnictwo  
2.1. Uczestników oraz organizatorów obowiązują zasady Prawa Harcerskiego, przepisy 

ppoż i bhp. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia 
napojów alkoholowych. W przypadku naruszenia tych zasad organizatorzy mają 
prawo usunąć daną osobę z kursu. 

3. Zgłoszenia  
3.1. Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową. Poprawnie 

wypełnioną kartę można : 

  dostarczyć do Hufca ZHP w Kolnie osobiście lub pocztą (decyduje data stempla  
pocztowego) na adres  Hufiec ZHP Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno 

 zgłaszać osobiście do pwd Oliwi Fankulewskiej HO  

 dostarczyć na adres e-mail: hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl 
Termin zgłoszeń mija 13.07.2016 r 

3.2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia karty 
kwalifikacyjnej uczestnika.  

4. Odpłatność  
4.1. Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 25 zł od każdego uczestnika  
4.2. Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać do 13.07.2016 r osobiście. 
4.3. Organizatorzy nie zwracają dodatkowej składki zadaniowej dla w przypadku 

złamania któregoś z punktów regulaminu.   
5. Świadczenia  

5.1. Organizatorzy zapewniają: 

 Zakwaterowanie w warunkach polowych (materac). 

 Ubezpieczenie uczestników i opiekunów na czas trwania Kursu. 

 Wyżywienie 

 Zaświadczenia o uczestnictwie bądź ukończeniu kursu 
6. Zakazy i obowiązki  

6.1. Obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
6.2. Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry, opiekunów oraz gości biwaku 
6.3. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu 
6.4. Obowiązuje zakaz opuszczania kursu bez wiedzy komendanta biwaku oraz opiekuna 

7. Kontakt - 
7.1. W razie pytań prosimy kontaktować się z: 

 pwd Martyna Fankulewska HO (tel: 516-512-592), 

 pwd Oliwia Fankulewska (tel.: 510-261-210) 
8. Postanowienia końcowe  

8.1. Powyższe zasady stanowią podstawę przeprowadzenia i klasyfikacji uczestników 
kursu. 

8.2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników opiekunów, obserwatorów i 
organizatorów kursu.  

8.3. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za 
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań.  

8.4. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do Komendanta Kursu.  
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