Chorągiew Mazowiecka ZHP
Hufiec ZHP Sochaczew
im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty
96-500 Sochaczew
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3B
http://zhpsochaczew.pl/

Regulamin Wędrowniczego Kursu Pierwszej
Pomocy
1.Organizatorem Sochaczewskiego WKPP jest Hufiec ZHP Sochaczew im. Żołnierzy II Batalionu 18
Pułku Piechoty przy współpracy z Inspektoratem Ratowniczym Chorągwi Mazowieckiej.

2. Termin kursu: 27-29.10.2017 i 03-05.11.2017. Dokładne godziny trwania kursu zostaną podane
uczestnikom po 13.10.2017.

3. Miejsce kursu: kurs odbędzie w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Teresinie, Al. XX-lecia 12, 96-515 Teresin.

4. Koszt kursu i sposób wpłaty:
Koszt dla kursantów to: 80 zł – koszt zawiera 5zł opłaty merytorycznej HSR
Koszt dla kadry pomocniczej to: oba weekendy – 15zł; jeden weekend – 7zł
Wpłaty należy dokonać na konto hufca do 13.10.2017.
Hufiec ZHP Sochaczew
31 9283 0006 0000 0374 2000 0010
Tytułem: Dodatkowa składka zadaniowa WKPP.

5. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dołączonego do regulaminu, oddzielnego dla kursantów (załącznik 1), oddzielnego dla kadry
pomocniczej (załącznik 2). Pierwszeństwo zgłoszeń mają harcerze z Hufca ZHP Sochaczew. Liczba
miejsc jest ograniczona do 24, decyduje kolejność zgłoszeń. Opiekunowie prawni uczestnika są
zobowiązani do podpisania zgody na udział dziecka w kursie oraz podania w karcie zgłoszeniowej
wszystkich informacji niezbędnych opiekunom podczas trwania kursu (problemy zdrowotne, alergie
itp.). Drużynowy musi podpisać w karcie zgłoszeniowej deklarację, że wie o udziale harcerza w
kursie.
Oryginał wypełnionego zgłoszenia należy przekazać do biura Hufca (pon - pt 14:00-18:00)
ewentualnie kopię przesłać na adres email: marek.pietrasik@zhp.net.pl. Wówczas oryginał karty
należy dostarczyć w pierwszym dniu kursu do organizatora.

Zgłoszenia dla osób spoza hufca Sochaczew zostaną uruchomione po 06.10.2017. Harcerze spoza
hufca Sochaczew są zobowiązani dostarczyć w kartach zgodę komendanta macierzystego hufca oraz
kopię polisy ubezpieczeniowej NNW.

6. Pozytywne ukończenie kursu owocuje uzyskaniem tytułu ,,Ratownik ZHP” oraz uprawnia, po
wcześniejszym rozkazie Komendanta Hufca, do noszenia na mundurze harcerskim brązowej
odznaki ,,Ratownik ZHP”, której zdobycie jest równoważne ze sprawnością mistrzowską. Kurs nie
daje uprawnień państwowych.

7. W kursie mogą uczestniczyć jedynie osoby zrzeszone w ZHP, mające opłacone składki
członkowskie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie w 2017 roku minimum 16 lat.

8. Kontakt z organizatorem:
phm. Marek Pietrasik tel. 516 769 525 lub email marek.pietrasik@zhp.net.pl
Preferowaną formą kontaktu z uczestnikami jest poczta email. W przypadku braku skrzynki lub
utrudnień w dostępie do niej, informację będą przesyłane za pośrednictwem SMS. Proszę o
stosowną adnotację w karcie.

9. W ramach wpisowego organizator zapewnia:
• obiad w obydwie soboty
• materiały do pozoracji
• dyplom uczestnictwa / ukończenia kursu ( w języku polskim i angielskim )
• miejsce noclegowe
• wrzątek
• uprawnionych opiekunów
• materiały potrzebne do ćwiczeń.

10. Na kurs należy zabrać :
• mundur harcerski
• ubrania do pobrudzenia
• prowiant na śniadania i kolacje
• śpiwór i karimatę
• miękkie obuwie do chodzenia po szkole
• menażkę, kubek, sztućce
• dowód wpłaty wpisowego
• notes i długopis
• poprawnie wypełniony oryginał karty zgłoszeniowej
• kopię polisy ubezpieczeniowej (osoby spoza hufca Sochaczew)

11. W przepadku nie dotrzymania któregoś z zawartych w regulaminie wymogów uczestnictwa w
kursie, zgłoszenie zostanie odrzucone.
12. Kursanci oraz Kadra Pomocnicza są zobligowani do przestrzegania regulaminu uczestnika kursu:
1) Uczestników kursu obowiązuje przestrzeganie Statutu ZHP oraz Prawa Harcerskiego.
2) W sytuacjach nieobjętych Statutem ZHP oraz Prawem Harcerskim zastosowania mają
odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
3) Podczas kursu nie wolno opuszczać terenu szkoły bez wiedzy i zgody opiekunów lub organizatora
- dotyczy to również osób pełnoletnich.
4) Wszelkie dolegliwości należy zgłaszać bezpośrednio opiekunom lub organizatorowi.
5) W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
6) Podczas kursu obowiązuje utrzymywanie wokół siebie porządku oraz sprzątanie po symulacjach.
7) Organizator nie bierze odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników. Wartościowe rzeczy
uczestnicy biorą na kurs na własną odpowiedzialność.
8) Zakazuje się wprowadzania na teren kursu, bez wiedzy i zgody organizatora, osób niezapisanych
na kurs.
9) Podczas zajęć obowiązuje punktualność.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z kursu uczestnika, który łamie regulamin. Bez
zwrotu pieniędzy.
11) Organizator nie zwraca kosztów kursu osobom, które wycofały się po 13.10.2017.
12) Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztów kursu, zmiany jego terminu bądź
całkowitego odwołania jeśli ilość zgłoszonych i zakwalifikowanych uczestników będzie
niewystarczająca.
13) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
`
Organizator:
phm. Marek Pietrasik
Z-ca Komendanta Hufca ZHP Sochaczew
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Załącznik 1

Karta Zgłoszenia dla Kursanta
Imię

Nazwisko

Adres
Zamieszkania
PESEL

Data Urodzenia

Miejsce Urodzenia

Nr. Telefonu

Adres Email
Uwagi
Opiekuna/Rodzica
(stan zdrowia,
alergie itp.)
Hufiec

Nr. Drużyny

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wędrowniczym Kursie Pierwszej pomocy organizowanym
przez Hufiec ZHP Sochaczew, zapoznałem się z regulaminem kursu i akceptuję jego warunki.*

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w powyższych polach dla potrzeb
•

niezbędnych do realizacji celu zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)*
Użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa
Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006. nr 90. poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.*

Data

Czytelny podpis
Opiekuna / Rodzica

• Ja niżej podpisany oświadczam że wiem o udziale Harcerza którego jestem zwierzchnikiem w
Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez Hufiec ZHP Sochaczew, na
zasadach opisanych w regulaminie kursu. Oświadczam że harcerz ma odpłacone, składki
harcerskie**
Data

Czytelny podpis Drużynowego
/ Komendanta Hufca

*Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w kursie.
**W przypadku harcerzy z poza Hufca ZHP Sochaczew
oświadczenie podpisuję Komendant macierzystego Hufca.
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Załącznik 2

Karta Zgłoszenia dla Kadry Pomocniczej
Imię

Nazwisko

Adres
Zamieszkania
PESEL

Data Urodzenia

Miejsce Urodzenia

Nr. Telefonu

Adres Email
Uwagi
Opiekuna/Rodzica
(stan zdrowia,
alergie itp.)
Hufiec

Nr. Drużyny

Chcę aplikować na IP?

Kursy w których
brałem udział

Miejsce
Ukończenia WKPP

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wędrowniczym Kursie Pierwszej pomocy organizowanym
przez Hufiec ZHP Sochaczew, zapoznałem się z regulaminem kursu i akceptuję jego warunki.*

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w powyższych polach dla potrzeb
•

niezbędnych do realizacji celu zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)*
Użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa
Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006. nr 90. poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.*

Data

Czytelny podpis
Opiekuna / Rodzica

• Ja niżej podpisany oświadczam że wiem o udziale Harcerza którego jestem zwierzchnikiem w
Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez Hufiec ZHP Sochaczew, na
zasadach opisanych w regulaminie kursu. Oświadczam że harcerz ma odpłacone, składki
harcerskie**
Data

Czytelny podpis Drużynowego
/ Komendanta Hufca

*Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w kursie.
**W przypadku harcerzy z poza Hufca ZHP Sochaczew
oświadczenie podpisuję Komendant macierzystego Hufca.

