
 

  
  

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

PESEL:  TELEFON KOMÓRKOWY:  

E-MAIL:  

ADRES 
KORESPONDENCYJNY: 

 
 

 

STOPIEŃ  
INSTRUKTORSKI: 

 NR W EWIDENCJI ZHP:  

CHORĄGIEW:  HUFIEC:  

ŚRODOWISKO:  PEŁNIONA FUNKCJA:  

DOŚWIADCZENIE W 
PRACY HARCERSKIEJ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

METODYKA: 
(podkreślić wybraną) 

zuchowa         harcerska         starszoharcerska         wędrownicza 

OCZEKIWANIA: 
(3 konkretne elementy, które 
chciałbyś zdobyć podczas kursu) 

 

WIEDZA 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

UMIEJĘTNOŚCI 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

ROZMIAR KOSZULKI: 
(podkreślić wybraną) 

S                         M                        L                        XL 



 

  
  

Będąc uczestnikiem Kursu Drużynowych Nauczycieli „Berek
2
” oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się regulaminem i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania; 
2. ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduję;  
3. zrzekam  się  wszelkich  roszczeń  wobec  organizatora,  w  szczególności  oświadczam, iż rezygnuję z prawa do podjęcia 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub występowania z  regresem  przeciwko  organizatorom,  ich  agentom,  sponsorom,  
organom  władzy,  a  także wszelkim innym osobom powiązanym z organizatorem kursu, w związku z wszelkimi wypadkami lub 
stratami związanymi z udziałem w kursie; 

4. przyjmuję do wiadomości, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za moje działania lub zaniechania; 
5. wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych   osobowych   zawartych   Ankiecie Aplikacyjnej dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji kursu oraz jego celów przez organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.  
nr 133 poz. 883), jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym ich 
poprawienia; 

6. wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku  uwidocznionego  w  filmach  i  na fotografiach z kursu do celów 
związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach promocyjnych  ZHP,  w  tym  w  szczególności  na fotorelacje   
w  prasie,  portalach  i  na  stronach internetowych,  reprodukcje  na  ulotkach,  plakatach,  zaproszeniach,  w  galeriach  zdjęć  oraz 
wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych. 

 
 
 
 

   ………………………………………………………..                                                        …………………………………………………………….. 
miejscowość, data                                                                                        podpis uczestnika kursu 

 
 
 
 

PEŁNA NAZWA 
JEDNOSTKI 
DELEGUJĄCEJ: 

 

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika) ………………………………………………………………..we wszystkich 
zjazdach Kursu Nauczycieli Drużynowych „Berek2” organizowanego przez Związek Harcerska Polskiego 
Chorągiew Kielecką im. Stefana Żeromskiego.  

 

 

                             ………………………………………………………..                                                           …………………………………………………………….. 
miejscowość, data                                                                                           pieczęć i podpis 

                                                                                                                Komendanta Hufca/Chorągwi/Dyrektora Szkoły 

 


