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Kraków, dnia 4 listopada 2013
Biuletyn 1/2013
1. Biuletyn Komendy Hufca ZHP KrakówKraków-Podgórze
Informuję, że od miesiąca listopada Komenda Hufca będzie starała się wydawać comiesięczny
biuletyn z najważniejszymi informacjami na bieżący miesiąc do dnia kolejnej odprawy.
Środowiska, które chciałaby umieścić w biuletynie informacje dotyczące swoich imprez/ wydarzeń
proszone są o wysyłanie informacji mailowej do komendantki hufca do piątku poprzedzającego
poprzedzaj
odprawę dla szefów środowisk.
Biuletyn będzie źródłem informacji
informacji o bieżących wydarzeniach dla instruktorów hufca. Biuletyn
niebawem będzie dostępny na stronie internetowej hufca.

2. Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP KrakówKraków-Podgórze
Przypominam, że w dniu 16 listopada 2013 odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kraków
– Podgórze. Zjazd odbędzie się w Sali kominkowej w DK Podgórze przy ul. Sokolskiej 13 w
Krakowie. Zjazd rozpocznie się o godzinie 10:30.
Przypominamy, że aby mieć głos decydujący na zjeździe
zjeździe przy rejestrowaniu swojej obecności
należy udokumentować opłacenie składek instruktorskich w książeczce instruktorskiej lub dla
osób, które nie złożyły zobowiązania instruktorskiego, a pełnią funkcję instruktorskie w książeczce
harcerskiej.
Przypominamy,, także, że sprawozdanie nie będzie w trakcie zjazdu rozdawane w formie
papierowej. Osoby, które chcą mieć sprawozdanie wydrukowane w wersji papierowej
papi
powinny
wydrukować go wcześniej, istnieje możliwość wydruku w hufcu przed dniem zjazdu.

3. WOŚP 2014
Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP ?
Żaden problem- jeśli tylko masz co najmniej (ustalona liczba) lat i chęć pomocy!
Finał odbędzie się 12 stycznia 2014r.
Co musisz zrobić aby zostać wolontariuszem?
1. Zapoznaj się z regulaminem wolontariusza WOŚP dostępnym niebawem na
www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/
2. Wyślij swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
pocztowym zdjęcie) na
adres mailowy do osoby kontaktowej
k
z Twojego środowiska.
3. Osoba
kontaktowa
wysyła
zgłoszenie
zbiorcze
ze
środowiska
na
adres:
wosp@krakowpodgorze.zhp.pl do 25 listopada
listopada 2013 roku.- ZGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE
ELEKTRONICZNE!!!
UWAGA! w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia należy dodać dane osoby
pełnoletniej, która będzie towarzyszyła jej w czasie zbiórki (drużyna harcerska pod opieką
instruktora, uczniowie pod opieką
o
rodziców, opiekunów lub nauczycieli - jeden opiekun może
mieć pod opieką więcej niż 1 wolontariusza)
4. Po 25 listopada, ale wcześniej niż podany, w terminie późniejszym ostateczny termin, należy
przyjść do hufca podpisać zobowiązanie o przetwarzaniu danych
anych osobowych.
osobowych - dokładne
terminy
erminy zostaną wysłane na e-maile osób kontaktowych z danego środowiska i podane na
stronie www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/
UWAGA! w przypadku do wolontariuszy niepełnoletnich (które na dzień składania
oświadczenia nie miały ukończonych
ończonych 18 lat)zobowiązanie musi być podpisane również przez jego
opiekuna prawnego.

Pytania? Problemy?
Szefem sztabu jest pwd. Beata Grabowska HO - możecie wysyłać wszelkie pytania na adres
wosp@krakowpodgorze.zhp.pl , szybka odpowiedź gwarantowana :)
Informacji szukajcie też na stronie www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/

4. Zestawienie 1 % - weryfikacja
Komendanci środowisk dostali mailowo aktualną rozpiskę 1%. Proszę o weryfikację.
W sprawie ewentualnych uwag proszę o kontakt do dnia 6 listopada. Aby mieć wgląd do wykazu z
Urzędu Skarbowego konieczne będzie spotkanie z Komendantem Chorągwi, jedynie po
wcześniejszym kontakcie z komendą hufca. Po tym terminie środki z 1% zostaną przekazane na
działalność statutową w środowiskach po otrzymaniu pieniędzy na konto hufca zgodnie z
wykazem.

5. Kalendarze hufcowe – reklamy środowisk
Informujemy, że ostateczny termin wysyłania reklam środowisk do kalendarzy hufcowych mija 4
listopada. Reklamy w odpowiedniej wersji należy wysyłać do dh. Doroty Prusinkiewicz na maila:
d.prusinkiewicz@zhp.net.pl

6. I Hufcowy Turniej
Tur niej Paintballowy
Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze zaprasza na I Hufcowy Turniej Paintballowy, który
odbędzie się w dniu 09.11.2013 w godz. 9:00-12:00 w Brzegach (link poniżej)
http://www.paintball-malopolska.pl/tutaj_gramy/6:krakowskie_brzegi.html
Koszt imprezy to 30 zł (cały sprzęt do gry+ 300 kulek)
Zgłoszenia do 06.11.2013 roku na adres e-mail: lukasz.stan@krakowpodgorze.zhp.pl w
tytule Paintball zgłoszenie Turniej przeznaczony dla osób powyżej 15 roku życia (osoby
niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców) ;)

7. Spotkanie z delegatem na Zjazd ZHP
W dniach 5-8 grudnia 2013 odbędzie się Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystkie
informacje dotyczące zjazdu można znaleźć na stronie: http://zjazd.zhp.pl/
Spotkanie z delegatami hufca na Zjazd odbędzie się w środę 13 listopada o godz. 18.15 w siedzibie
hufca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

8. Namiestnictwa dla drużynowych
Serdecznie zapraszam drużynowych i przybocznych wszystkich pionów na listopadowe spotkania
namiestnictw, które odbędą się 18 listopada o godz. 18.00.

9. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Najbliższa Komisja Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 25 listopada o godzinie 17
w siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl

10. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 20 listopada o godzinie 18
w siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres ela13@op.pl

11. 11 listopada – odwołane dyżury członków
członków komendy.
W dniu 11 listopada dyżury członków komendy hufca zostają odwołane.

12. Planowany wyjazd instruktorski
W dniach 7-8 grudnia planujemy zorganizowanie wyjazdu instruktorskiego dla szefów środowisk
oraz wszystkich osób zaangażowanych w działalność w zespołach hufcowych oraz osób, które
chciałaby się włączyć w działalność zespołów hufcowych. Dokładne informacje o wyjeździe
zostaną rozesłane mailowo w terminie do 20 listopada.

13. Obchody 11 listopada
Zapraszamy wszystkie środowiska do wzięcia udziału w obchodach 11 listopada. Program
obchodów:
9:15 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego i Czynu Niepodległościowego przy ul.
Piłsudskiego.
9:30 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu
10:00 Msza Święta w Katedrze na Wawelu

14. XX Zlot Diablak
Organizator:
Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak".
Cel Zlotu:
• integracja środowisk akademickich,
• pozyskanie nowych członków Kręgu,
• zapoznanie uczestników zlotu w walorami turystycznymi i przyrodniczymi Beskidu
Żywieckiego.
Termin:
8-11 listopada 2013r.
Miejsce:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Wełcza 991
34-222 Zawoja
Regulamin dostępny tu:
http://xxzlotdiablak.files.wordpress.com/2013/10/regulamin.pdf a opis
wędrówek tu:
http://xxzlotdiablak.files.wordpress.com/2013/10/diablak-xx-trasy-wedrowek.pdf

15. Urodziny 30 PgDW Knieja
1 grudnia zapraszamy na uroczysty kominek (godzina 18:00) i bal w stylu przełomu lat 70 i 80
(21:00) do SP nr 53 - wszystkich wędrowników i instruktorów Hufca. Istnieje możliwość noclegu.
Zgłoszenia (zarówno indywidualne jak i grupowe) na bal, na który wstęp kosztuje symboliczne 5
złotych prosimy kierować na adres: 30knieja@zhp.net.pl

16. Wyjazd Szczepu Z Dębowego Lasu do Włoch
Szczep "Z Dębowego Lasu" wybiera się na 70 rocznicę Bitwy o Monte Cassino do Włoch. Termin:
9-20 maja 2014 roku. Koszt: 1200 złotych. Zapraszamy wszystkie chętne środowiska, jak i
poszczególnych harcerzy (wyjazd nie dotyczy pionu zuchowego). Wszystkich chętnych zapraszam
do kontaktu na adres: 30debowy.las@zhp.net.pl

17. Wyjście do kina z 30 PgGZ Dębowe Zuchy
30 PgGZ, 9go listopada wybiera się do kina, ale będzie to seans specjalnie dla nas emitowany,
dlatego im więcej będzie osób tym będzie taniej :)
Zapraszamy każdy pion, im więcej tym lepiej, ale fajnie jakby mi drużynowi potwierdzili ile osób
się wybiera, bo możliwości Sali zapewne są ograniczone.
Podsumowując:
Kino Agrafka, ul. Krowoderska 8
Koszt - w zależności od ilości osób, przy 20 jest to 15 pln
Kiedy - 9.11, 9.30
Tutył: Pana Magorium Cudowne Emporium.
Zgłoszenia należy kierować do dh Olgi: oldzinkaa@gmail.com

18. Chorągwiane Warsztaty metodyczne
Druhny i Druhowie!
ZHP Chorągiew Krakowska serdecznie zaprasza na warsztaty metodyczne dla
wszystkich pionów, które odbędą się w dniach 22-24.11.2013.
Warsztaty będą podzielone na 5 równoległych bloków programowych:
- zuchy
- harcerze
- harcerze starsi
- wędrownicy
- programowcy.
Celem warsztatów jest:
- zapoznanie z nowym programem ZHP "Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umiem
więcej niż umiem"
- zdobycie nowych pomysłów na atrakcyjne formy pracy
- wymiana doświadczeń
- i wiele innych
Termin: 22-24.11.2013
Miejsce: Michałowice k. Krakowa
Koszt: 30zł
Zgłoszenia: do 13.11.2013 - ilość miejsc ograniczona!
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne będą na
stronie: /warsztaty2013.krakowska.zhp.pl/ od dnia 5.11.2013
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: program.krakowska@gmail.com

