
 

 

Regulamin Kursu Zastępowych „Enigma” 
 

1. Sprawy organizacyjne 

1.1. Organizator: Hufiec ZHP Kolno,  

 

1.2. Termin i miejsce: 

9-11.09.2022- zostanie podane w późniejszym terminie  

16-18.09.2022- Baza Harcerska w Koźle 

 

1.3. Cele kursu:  

• Wykształcenie przyszłych zastępowych i podzastępowych: 

• uświadomienie roli zastępowego; 

 

1.4. Kadra kursu: 

• pwd. Julia Wiktoria Rutkowska HO- Komendant Kursu 

• pwd. Jakub Slatina HO- Zastępca Komendanta Kursu 

 

2. Ramowy plan kursu I WEEKEND 

Piątek 
17.00-18.00 Zakwaterowanie  
18.00-19.30 Zajęcia  
19.30-20.00 Kolacja  
20.10-22.40 Zajęcia  
22.40-23.10 toaleta wieczorna  
23.10- 23.30 Podsumowanie dnia  

23.30 Cisza nocna 
 

Sobota 
7.00 Pobudka 
7.00-7.30 Toaleta poranna 
7.30-8.00 śniadanie 
8.20-14.20 Zajęcia  
14.30-15.20 Obiad  
15.20- 16.00 sjesta poobiednia 
16.00-19.00 Zajęcia 
19.00- 19.30 Kolacja 
19.30-21 Chillout 
21.00-21.30 toaleta wieczorna  
21.30-22.00 Podsumowanie dnia  

22.00 Cisza nocna 
 
Niedziela 
8.00 Pobudka 
8.00-8.20 Toaleta poranna,  
8.20- 8.50 śniadnia 

9.00-10.30 Zajęcia 
10.30- 12.00 Sprzątanie szkoły 
12.00 powrót kursantów do domu  

 

 

 

 

 

Ramowy plan dnia II WEEKEND  

 

Piątek 
17.00-18.00 Zakwaterowanie  
18.00-19.30 Zajęcia  
19.30-20.00 Kolacja  
20.10-21.40 Zajęcia  
21.40-22.40 Chillout  

22.40-23.10 toaleta wieczorna  
23.10- 23.30 Podsumowanie dnia  

23.30 Cisza nocna 
 

Sobota 
7.00 Pobudka 
7.00-7.30 Toaleta poranna 
7.30-8.00 śniadanie 
8.20-14.20 Zajęcia  
14.30-15.20 Obiad  
15.20- 16.00 sjesta poobiednia 
16.00-18.30 Zajęcia 
18.30.00- 19.00 Kolacja 
19.30-22.00 Zajęcia  
22.00-22.30 toaleta wieczorna  
21.30-22.00 Podsumowanie kursu 

22.00 Cisza nocna 
 
Niedziela 
9.00 Pobudka 
9.00-8.20 Toaleta poranna,  
8.20- 8.50 śniadnia 

9.00-10 Zajęcia 
10- 12.00 Sprzątanie bazy 
12..00 powrót kursantów do domu 



 

 

 

 

 

  

3. Warunki przyjęcia na kurs: 

• wiek min. 12 lat rocznikowo;  

• złożone Przyrzeczenie Harcerskie, opłacone składki członkowskie; 

• pełnienie funkcji zastępowego/ej lub chęć objęcia takiej funkcji;  

• przesłanie ankiety zgłoszeniowej z rekomendacją przełożonego/ej; 

• zgoda rodzica lub pełnoprawnego opiekuna; 

• terminowe zgłoszenie się i opłacenie uczestnictwa; 

• posiadanie pełnego, regulaminowego umundurowania. 

 

4. Zasady zgłoszeń 

Krok 1  - Do dnia 02.09.2022 wypełnij ankietę zgłoszeniową pod linkiem: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJ

Dn1ALWSiXlJVUODcyWEpMTkJCMUhXMkJHUFk5N0NYUTI2Vy4u 

 

Krok 2  

Do dnia 02.09.2022 należy dokonać wpłaty dodatkowej składki członkowskiej w wysokości 

80 zł na konto:  

Bank BGŻ S.a. Oddział w Kolnie 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Białostocka 

Komenda Hufca Kolno 

Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780 

Z dopiskiem: KURS ZASTĘPOWYCH + Imię i nazwisko  

 

Krok 3 

W dniu 6.09.2022 na podany adres e-mail uczestnicy otrzymają wiadomość zawierającą 

szczegóły kursu  

 

5. Warunki zaliczenia kursu: 

Oceny kursanta dokonuje komenda kursu na podstawie:  

• aktywnego udziału w zajęciach; 

• wykonanie zadań:  

o stworzenie obrzędowości całym zastępem kursowym; 

o konspekt zbórki zastępu; 

o plan pracy zastępu wypracowany razem z zastępem kursowym; 

o rozpisanie karty próby na stopień i trop; 

o pozytywnie oceniona gra zaliczeniowa oraz indywidualna rozmowa  

Osoby, które ukończą kurs otrzymają patent zastępowego, zaś osoby, które nie spełnią 

warunków ukończenia kursu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w kursie. 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJDn1ALWSiXlJVUODcyWEpMTkJCMUhXMkJHUFk5N0NYUTI2Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJDn1ALWSiXlJVUODcyWEpMTkJCMUhXMkJHUFk5N0NYUTI2Vy4u


 

 

 

 

 

6. Wyposażenie uczestnika  

• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych z podpisami;  

• regulaminowy mundur (pełne umundurowanie) z nakryciem głowy;  

● Śpiwór 

● Kubek, sztućce, menażki 

● Ubiór przystosowany do pory roku. 

● Buty na zmianę 

● Przybory do utrzymania czystości. 

● Materiały ochrony osobistej. 

● Dobry humor i ochotę do zabawy. 

●  

7. Tematyka zajęć  

Sylwetka zastępowego, rola i zadania zastępowego w DH, planowanie własnego rozwoju, 

wprowadzenie do metody i metodyk, instrumenty metodyczne, Prawo i Przyrzeczenie 

harcerskie, obrzędowość, zasady dobrej zbiórki, warsztat pracy zastępowego, techniki 

harcerskie, formy pracy, bezpieczeństwo i podstawowe regulaminy, dokumentacja zastępu 

 

 

8. Postanowienia ogólne: 

- Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania 
jego warunków. 

- Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania prawa harcerskiego, regulaminu ppoż, 
utrzymywania ładu i porządku na terenie zakwaterowania oraz wykonywania poleceń 
organizatorów.  

- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku ich działania. 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione na kursie. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i harmonogramie kursu. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu kursu należy do organizatorów. 

 

9. Kontakt  

Komendant Kursu –  

pwd. Julia Wiktoria Rutkowska HO, tel. 787607327 

e-mail: julia.w.rutkowska@zhp.net.pl 

Zastępca Komendanta Kursu –  

pwd. Jakub Slatina HO, tel. 511404930 

e-mail: jakub.slatina@zhp.net.pl 

 

Więcej informacji o kursie na stronie internetowej hufca: http://kolno.zhp.pl/ lub mailowo. 
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