WLAS - PAŹDZIERNIK 2020

WIELKOPOLSKA LETNIA AKCJA SZKOLNIOWA

Bycie instruktorem, a w szczególności drużynowym
to najważniejsza i najbardziej odpowiedzialna funkcją
w ZHP.
Jednak jej sprawowanie wymaga stałej
motywacji do działania i poszerzania swojej wiedzy
(teoretycznej i praktycznej).
wLAS, czyli Wielkopolska Letnia Akcja Szkoleniowa
to wyjątkowa propozycja, która ma na celu realizację tych
potrzeb.
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CO TO
JEST wLAS?
okiem programowca

Jeśli
jesteś
drużynowym
lub
też
w najbliższym czasie planujesz nim zostać
to wydarzenie, a dokładniej Zlot Wielkopolskich Drużynowych to miejsce dla
Ciebie. Jesteś już instruktorem, a obszarem
twojego działania jest szeroko rozumiane
wspieranie drużynowego w jego pracy –
zapraszamy Cię na warsztaty instruktorskie.
Podejmij
wyzwanie
i
zostań
iskrą
zapalną zmiany i motywacji w Twojej
wspólnocie instruktorskiej. Spędź tydzień razem z pasjonatami harcerskich
metodyk i specjalności oraz specjalistami
w zakresie rozwoju osobistego. Razem z nami
zbuduj wielkopolską pasiekę instruktorską.

ZLOT
DRUŻYNOWYCH
8-13.08.2021 r.
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WARSZTATY
INSTRUKTORSKIE
13-15.08.2021 r.

WIELKOPOLSKA LETNIA AKCJA SZKOLNIOWA
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wLAS 2021
Wielkopolska Letnia Akcja Szkoleniowa
Oprócz
intensywnego
szkolenia, będzie też czas na wakacyjny
oddech. W ramach wLAS-u weźmiesz
udział również w wycieczkach
krajoznawczych i służbie na rzecz
lokalnej społeczności.

Tegoroczna
edycja
wLASu
podzielona zostanie na dwie części –
Zlot Drużynowych (8-13.08.2021 r.)
oraz
Warsztaty
Instruktorskie
(13-15.08.2021 r.). Ta niezwykła
leśna akcja szkoleniowa przyjmie
formę
obozów
metodycznych
pod namiotami, a całe wydarzenie
podzielone zostanie na dni tematyczne. Jako organizatorzy pragniemy, aby zajęcia miały charakter
praktyczny i były zgodne z metodą
harcerską. Chcemy, aby udział
w szkoleniu był dla Ciebie okazją do
przeżycia niezapomnianej przygody,
której elementy będziesz mógł wykorzystać w pracy wychowawczej.

Udział we wLAS będzie dla
Ciebie niezwykłą okazją do otwarcia nowych drzwi, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy
z innymi środowiskami z wielkopolski. Rozpocznij razem z nami zmianę
i pamiętaj, że:
Najtrudniejsze jest zdecydowanie
się na działanie. Reszta to już tylko
kwestia wytrwałości.
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NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE
Gdzie?
Załęcze Wielkie
Kiedy?
Zlot Drużynowych
8-13.08.2021 r.

Warsztaty Instruktorskie
13-15.08.2021 r.

Koszt
Odpłatność za udział w Wielkopolskiej
Akcji Szkoleniowej podzielona jest na
następujące progi:
Zlot Drużynowych:
- Wpłata do 15 marca 2021 r.- 210 zł.
- Wpłata do 15 kwietnia 2021 r.- 250 zł.
- Wpłata do 15 czerwca 2021 r.- 300 zł.
Warsztaty Instruktorskie:
- Wpłata do 15 marca 2021 r.- 100 zł.
- Wpłata do 15 kwietnia 2021 r.- 120 zł.
- Wpłata do 15 czerwca 2021 r.- 150 zł.
Transport autokarem jest płatny
dodatkowo (50 zł.)
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ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na Zlot Drużynowych zaczynają
się już teraz! Wystarczy, że klikniecie TUTAJ
lub zeskanujecie kod QR.
Już wkrótce rozpoczniemy również zgłoszenia na
Warsztaty Instruktorskie. Stay tuned!
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