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Regulamin Szkolenia VETO 

„VETO wobec przemocy. VETO wobec alkoholu. VETO wobec 

narkotyków.” 
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I. ORGANIZATOR I CELE SZKOLENIA 
 

1. Organizatorem wydarzenia jest Hufiec ZHP Kielce – Miasto im. Obrońców 
Westerplatte. 

2. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników: 

 z przyczynami, mechanizmami i konsekwencjami występowania przemocy, 
alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży; 

 ze wskazówkami ułatwiającymi rozpoznawanie dzieci będących ofiarami 
lub sprawcami przemocy oraz zagrożonych alkoholizmem i narkomanią; 

 z zasadami tworzenia programu zaradczego. 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

 

1. Szkolenie przeznaczone jest dla wędrowników i instruktorów Hufca Kielce – 
Miasto. 

2. Szkolenie odbywa się w dniu 24.10.2020 r., w godzinach 9:00 - 17:00. Zajęcia 
odbywać się będą w sali konferencyjnej przy Hufcu. 

3. Udział w szkoleniu jest darmowy. 

4. Program składa się z trzech bloków tematycznych dotyczących przemocy oraz 
zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. 

5. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz szczegółowy scenariusz 
zajęć do pracy z harcerzami. Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują 
również uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych na podstawie 
programu profilaktycznego stworzonego przez Świętokrzyskie Centrum 
Profilaktyki i Edukacji - „VETO wobec przemocy. VETO wobec alkoholu. VETO 
wobec narkotyków”. 

6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Prawa Harcerskiego oraz Prawa 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Każda osoba biorąca udział w spotkaniu zobowiązana jest do posiadania 
maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek lub środków do dezynfekcji dłoni. 

8. Na miejscu wydarzenia będzie dostępny darmowy poczęstunek. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, programowych 
lub odwołania Kursu. Uczestnicy w każdej z tych sytuacji zostaną niezwłocznie 
poinformowane o zmianie. W przypadku zaistnienia szczególnych warunków w 
związku z panującą sytuacją epidemiologiczną może nastąpić zmiana 
szkolenia na formę online. 
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III. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 
https://tiny.pl/7l1d2 . 

2. Rekrutacja trwa do 18.10.2020 r. do godziny 23:59.   

3. Na wydarzeniu występuje limit osób mogących wziąć w nim udział, wynoszący 
15 uczestników. 

4. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek wypełnić oświadczenie związane  
z COVID-19 (oświadczenia są dostępne na stronie: zhp.pl/wracamy) 

2. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby niemające objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni 
przed szkoleniem nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkały z osobą 
przebywającą na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych, ani 
nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną. 

3. Każda osoba biorąca udział w spotkaniu zobowiązana jest do posiadania 
maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek lub środków do dezynfekcji dłoni. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie wszelkich pytań lub kwestii spornych zapraszamy do kontaktu z 
phm. Blanką Wojtaszek: blanka.guca@zhp.net.pl 730 697 691 
(preferowana forma kontaktu – telefoniczna). 

https://tiny.pl/7l1d2
mailto:blanka.guca@zhp.net.pl

