
Szkoleniowa Akcja Harcerska 2022` SZAH – edycja WIEŻA 
(zgrupowanie kursów) 

 
KURS DRUŻYNOWYCH ZUCHOWYCH 

KURS DRUŻYNOWYCH HARCERSKICHCH 
wraz z 16-godzinnym kursem pierwszej pomocy 

 

Kurs drużynowych zuchowych i harcerskich organizowany jest przez Zespół Kadry Kształcącej 
Hufca Szczecin ZHP (Chorągiew Zachodniopomorska) w formie Zgrupowania Kursów 
Drużynowych Zuchowych i Harcerskich wraz z 16 godzinnym kurem pierwszej pomocy SZAH 
2022` - edycja WIEŻA.  

Kurs umożliwia uczestnictwo w 16 godzinnym kursie pierwszej pomocy (fakultatywne). 

 
CEL: przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego gromady zuchowej i drużyny 
harcerskiej, przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy 
 
Miejsce: Szczecin, ul. Ogińskiego 15 (kod 71-431), budynek Chorągwi Zachodniopomorskiej 
ZHP 
 
Terminy: 
I biwak: 28-30.10.2022 
II biwak: 18-20.11.2022 
III biwak: 02-04.12.2022 
IV biwak: 06-08.01.2023 
 
Godziny zajęć: 
I wariant – kurs drużynowych wybranej metodyki wraz z 16 – godzinnym kursem pierwszej 
pomocy: I, II i III biwak od godziny 18.00 w piątek do godz. 15.30 w niedzielę, IV biwak od 
godziny 9.00 w piątek do godziny 15.30 w niedzielę; 
II wariant – kurs drużynowych wybranej metodyki: I, II i III biwak od godziny 18.00 w piątek do 
godz. 11.00 w niedzielę, IV biwak od godziny 9.00 w piątek do godziny 11.00 w niedzielę; 
III wariant – 16-godzinny kurs pierwszej pomocy: 30.10.2022, 20.11.2022, 04.12.2022 i 
08.01.2023 r. w godz. 11.30 – 15.30 
 
Dodatkowa składka członkowska:  
I wariant: kurs drużynowych wybranej metodyki wraz z 16 godzinnym kursem pierwszej 
pomocy - 450 zł (obejmuje m.in.: zakwaterowanie, obiady, materiały programowe, medyczne 
i gospodarcze, kawa, herbata, woda, owoce) 
II wariant: kurs drużynowych wybranej metodyki – 400 zł (obejmuje m.in.: zakwaterowanie, 
obiady, materiały programowe i gospodarcze, kawa, herbata, woda, owoce) 
III wariant (formuła open – uczestniczyć mogą członkowie ZHP w wieku powyżej 16 lat nie 
będący uczestnikami w/w kursu drużynowych wybranej metodyki): 16 godzinny kurs pierwszej 
pomocy – 100 zł (obejmuje m.in. materiały medyczne i materiały szkoleniowe, kawa, herbata, 
woda, owoce) 
Dojazd na kurs (do Szczecina), karimata, śpiwór, naczynia (kubek, sztućce i talerz) oraz 
śniadania i kolacje są we własnym zakresie.  
 
Szczegółowe zasady kwalifikacji na kurs:  

• minimalny wiek – 16 lat (rocznikowo), 
● ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego, 
● opłacone składki członkowskie, 



● zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie (dotyczy osób 
niepełnoletnich),  

● pisemna opinia Komendanta macierzystego hufca,  
● zgłoszenie do dnia 12 października 2022 r. uczestnictwa w kursie w formie ankiety 

zgłoszeniowej, do której należy dołączyć skany / zdjęcia dokumentów: dyplom 
ukończenia kursu przewodnikowskiego lub rozkazu przyznającego stopień 
podharcmistrza lub harcmistrza, opinia Komendanta macierzystego hufca, zgoda 
rodziców – dotyczy osób niepełnoletnich) 

● uregulowanie do dnia 15 października 2022 r. składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa 
w kursie (w zależności od wybranego wariantu: kwota 450 zł lub 400 zł lub 100 zł) 
przelewem na konto bankowe Hufca Szczecin ZHP (ul. Ogińskiego 15, 71-431 
Szczecin), prowadzone przez BNP Paribas, o numerze:  
59 1750 0012 0000 0000 3297 3997.  

 
Limit miejsc:  
10 -12 uczestników na każdy z kursów drużynowych wybranej metodyki,  
30 osób na kurs pierwszej pomocy  
 
Wpłaty (składka zadaniowa – w zależności od wybranego wariantu: 450 zł lub 400 zł lub 
100 zł):  
Hufiec Szczecin ZHP 
Ul. Ogińskiego 15 
71-431 Szczecin 
BNP Paribas 
59 1750 0012 0000 0000 3297 3997 
z dopiskiem – w zależności od wybranego wariantu:  
wariant I - składka zadaniowa na kurs drużynowych zuchowych*/harcerskich* wraz z kursem 
pierwszej pomocy, imię i nazwisko kursanta, 
wariant II - składka zadaniowa na kurs drużynowych zuchowych*/harcerskich*, imię i nazwisko 
kursanta, 
wariant III – składka zadaniowa na kurs pierwszej pomocy, imię i nazwisko kursanta 
 
Zgłoszenia do 12.10.2022r., wpłaty do 15.10.2022r. - po zakwalifikowaniu się na kurs 
(informacje o zakwalifikowaniu się na kurs będą przesłane 13 października 2022r. na adres 
mailowy wskazany jako kontakt w ankiecie) 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: ksztalcenie@szczecin.zhp.pl lub 
telefonicznego (phm. Anna Piasecka – Grzegorek tel. 502 690 350) 
 
Zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa 
 
Uwaga!                                                                                                                                    
Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przynależące do 
Hufca Szczecin będą traktowane priorytetowo. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, 
wpłacona składka zadaniowa nie będzie podlegała zwrotowi.   
 
* (wpisać właściwe),                                                                                                                                     
                                                                                                                                 Czuwaj! 
 

Komenda Zgrupowania Kursów 
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