
 

 

Informacje organizacyjne i regulamin warsztatów promocji 

„Uniwersytet Komunikacji i Promocji”, Słupsk 18.11.2017 r. 

 

1. Informacje ogólne 

Organizator: Chorągiew Gdańska ZHP  
Komendant: hm. Jacek Grzebielucha 

Opiekun osób niepełnoletnich: phm. Jakub Knobelsdorf 

Termin: 18.11.2017 r. 
Miejsce: Hufiec Ziemi Słupskiej, ul. Partyzantów 31, 76-200 Słupsk 

Koszt: 15 zł  
Limit miejsc: 15 osób 

 
2. Cel 

Celem warsztatów jest rozwinięcie świadomości stanowiącej podstawę do realizacji 

„dbania o dobre imię harcerstwa”, wynikającej z Zobowiązania Instruktorskiego wśród 
funkcyjnych jednostek lokalnych Chorągwi Gdańskiej ZHP. 

 
3. Zakres warsztatów 

- Wstęp do komunikacji i promocji (prezentacja) 

- Grafika (warsztaty do wyboru) 
- Autoprezentacja (warsztaty do wyboru) 

- Media społecznościowe (warsztaty do wyboru) 
 

4. Warunki uczestnictwa 
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które: 

- mają rocznikowo 15 lat, 

- mają opłacone składki członkowskie. 
 

5. Wyposażenie uczestnika 
- regulaminowe umundurowanie; 

- w zależności od wybrania przez uczestników bloku zajęć: aparat, laptop, telefon  
z aparatem, wymagane przez prowadzącego oprogramowanie i pliki. 

 

6. Zgłoszenia i odpłatność 
Aby zostać zakwalifikowanym na warsztaty należy:  

a. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: 
https://tinyurl.com/ukipslupsk 

b. W dniu zakończenia zgłoszeń (15.11.2017 r.) organizator wyśle informację 

dotyczącą kwalifikacji bądź braku kwalifikacji na warsztaty. 
c. Dokonać wpłaty w terminie do 15.11.2017 r. na konto nr 19 1240 5400 1111 0010 

6358 9460 w kwocie 15 zł tytułem: DSCZ UKiP Słupsk – imię i nazwisko 
 



 

 

 

7. Regulamin uczestnika warsztatów 
a. Uczestnicy: 

- przestrzegają Prawa Harcerskiego; 

- stosują się do poleceń kadry warsztatów; 
- bez zgody kadry nie opuszczają miejsc w których odbywają się warsztaty; 

- aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach; 
- dbają o porządek na terenie, w którym odbywają się warsztaty; 

- osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody od 
rodziców. Wzór zgody w załączeniu; 

- mają obowiązek udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach 

działalności statutowej ZHP. Wzór zgody w załączeniu. 
b. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne.  

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub uszkodzone rzeczy 
materialne. 

d. Na warsztaty uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. 

e. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kadry kursu.  
 

8. Kontakt 
Komendant warsztatów promocji „Uniwersytet Komunikacji i Promocji” 

(kontakt w tematach organizacyjnych, rekrutacji) 
hm. Jacek Grzebielucha 

Członek Komendy Chorągwi Gdańskiej ds. promocji 

tel. +48 517 812 675 
jacek.grzebielucha@zhp.net.pl 

 
Koordynator warsztatów w Słupsku 

phm. Jakub Knobelsdorf 
Zastępca Komendanta Hufca Ziemi Słupskiej ds. organizacyjnych 

tel. +48 735 950 256 

jakub.knobelsdorf@zhp.net.pl 

mailto:jacek.grzebielucha@zhp.net.pl
mailto:jakub.knobelsdorf@zhp.net.pl

