
REGULAMIN LUBELSKIEJ LETNIEJ AKCJI SZKOLENIOWEJ #POLUBLAS2020 

I. Postanowienia ogólne 

1. Lubelska Letnia Akcja Szkoleniowa #POLUBLAS2020 jest organizowana przez Chorągiew 

Lubelską ZHP, Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej oraz Zespół Kadry Kształcącej 

“Krzesiwo” Hufca Puławy 

2. Podczas trwania # POLUBLAS2020 odbędą się następujące szkolenia:  

• kurs podharcmistrzowski 29 czerwca – 3 lipca – zajęcia online, 9 -12 lipca – biwak 

kursowy w OW “Tęcza” w Jabłonowcu, (w dniach 4-8 lipca uczestnicy mogą mieć zlecone 

zadania kursowe).  

• szkolenie LIDER + moduł 1 (Kierowanie ludźmi w praktyce): 18-19 lipca 

• szkolenie LIDER + moduł 3 (System pracy z kadrą w praktyce): 4 lipca i 8 sierpnia - zajęcia 

stacjonarne w Lublinie, jedno spotkanie on-line ustalone zostanie z uczestnikami 

• warsztaty dla wędrowników “Nie lubię poniedziałków” - terminy podawane będą na 

stronie wydarzenia.  

3. Celem #POLUBLAS2020 jest: 

• przygotowanie instruktora ZHP do pełnienia funkcji i zadań wynikających z idei stopnia 

podharcmistrza, 

• rozwijanie kompetencji liderskich instruktorów w tym umiejętności interpersonalne i 

współpracę z członkami zespołu instruktorskiego, któremu przewodniczy, 

• pogłębienie świadomości instruktora potrafiącego stosować system pracy z kadrą, 

• budowanie wspólnoty wędrowników oraz odpowiadanie na ich potrzeby rozwojowe. 

4. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce w związku z występowaniem COVID-

19 uczestnikami mogą być jedynie osoby z Chorągwi Lubelskiej ZHP. Organizator 

zapewnia środki ochrony, tj. maseczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

Organizator zapewnia, aby zajęcia odbywały się w rygorze sanitarnym z odpowiednimi 

zabezpieczeniami i odległościami. 

II. Informacje o  # POLUBLAS2020 

1. Uczestnik zgłasza się na szkolenie indywidualnie poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta 

dla wszystkich szkoleń dostępna jest na stronie chorągwi 

www.lubelska.zhp.pl/polublas2020/ od dnia 12.06.2020.  

2.  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 

•  kurs podharcmistrzowski do 26.06 

• szkolenie LIDER + moduł 1 do 10.07 

• szkolenie LIDER + moduł 3 do 26.06 

• warsztaty dla wędrowników “Nie lubię poniedziałków” - biwak: termin zostanie podany 

na stronie wydarzenia  

3.  Uczestnik otrzyma informację drogą mailową o zakwalifikowaniu na szkolenie nie 

później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych, jeżeli te będą pierwsze lub 3 

dni przed rozpoczęciem zajęć on-line. W przypadku warsztatów dla wędrowników 

zgłoszenia będą przyjmowane tylko na biwak. 

4. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce w związku z występowaniem COVID-

19 wszyscy uczestnicy i kadra są zobowiązani bezwzględnego do przestrzegania zaleceń 

władz państwowych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii: 

https://zhp.pl/koronawirus/ .  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flubelska.zhp.pl%2Fpolublas2020%2F&data=02%7C01%7Cilona.bachanek%40zhp.net.pl%7Cd9751c086b784192d1f208d80c7a5003%7Ce1368d1e39754ce6893dfc351fd44dcd%7C0%7C0%7C637273066749166347&sdata=Ibn05aTTV11uUKpf0o%2BP4CU66O7zEHL%2FZZpBFqSj%2FlY%3D&reserved=0
https://zhp.pl/koronawirus/


5. Podczas biwaku kursu podharcmistrzowskiego każdy uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania własnego namiotu, w którym będzie spał w pojedynkę.  

6. Przed rozpoczęciem zajęć kadra każdego szkolenia ma prawo do pomiaru temperatury 

uczestników, w razie podwyższonej temperatury uczestnik zobowiązany jest do 

rezygnacji z udziału w zajęciach lub całym szkoleniu.  

7. Opłata za kursy:   

• Kursu Podharcmistrzowski: 80 zł/os. płatne do dnia 26.06 

• LIDER + moduł 1: 30 zł/os. płatne do dnia 14.07 

• LIDER + moduł 3: 30 zł/os. płatne do dnia 30.06 

• Warsztaty dla wędrowników “Nie lubię poniedziałków”: 30 zł/os. 

Nr konta 10 1160 2202 0000 0002 3488 0207  

tytułem: DSCZ imię i nazwisko – rodzaj szkolenia  

8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia nie ma możliwości zwrotu wpisowego. 

9. Ceny szkoleń zawierają: materiały, plakietkę #POLUBLAS2020, obiady, herbatę, kawę, 

wodę podczas całego kursu, poczęstunek podczas przerw między zajęciami. W przypadku 

kursu podharcmistrzowskiego i warsztatów dla wędrowników opłatę za pole namiotowe 

oraz pełne wyżywienie na czas trwania biwaku stacjonarnego. W przypadku szkoleń 

LIDER + organizator NIE zapewnia noclegu. 

10. Uczestnicy muszą mieć opłaconą Podstawową Składkę Członkowską za II kwartał 2020r. 

oraz wpis do ewidencji ZHP 

11. Na kurs podharcmistrzowski każdy uczestnik musi posiadać: 

• pełne i oficjalne umundurowanie ZHP, 

• opinię komendanta macierzystego hufca, 

• minimalny wiek – ukończone 18 lat,  

• otwarta próba podharcmistrzowska (do dnia zakończenia kursu).  

III. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku warsztatów dla wędrowników “Nie lubię poniedziałków” więcej 

szczegółów w tym terminy i tematy spotkań on-line prezentowane będą na stronie 

wydarzenia www.lubelska.zhp.pl/polublas2020/ 

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać konto mailowe w domenie zhp.net.pl, 

zainstalowaną i przetestowaną aplikację Teams z dostępem do mikrofonu i kamerki. 

Łączenia podczas szkoleń odbywały będą się z włączoną kamera i w pełnym 

umundurowaniu dotyczy się zarówno uczestników jak i kadry.  

3. O kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje kadra #POLUBLAS 2020. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kadry #POLUBLAS 2020.  

5. Wszystkie pytania w sprawie szkoleń prosimy kierować na adres: 

ksztalcenie@lubelska.zhp.pl 

6. Kadra #POLUBLAS 2020 nie odpowiada za zniszczone lub zagubione podczas kursu 

rzeczy należące do kursantów. 
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