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Kraków, dnia 13 stycznia 2014
Biuletyn 1/2014
1. Ewidencja ZHP
Zgodnie z Uchwałą GK, składki za pierwszy kwartał zostają naliczone z danymi w ewidencji na
dzień 2014-01-01
01 00:00:00. Składki będą naliczane na podstawie ewidencji co kwartał. Bardzo
dużo drużynowych nie aktualizuje informacji dotyczących ewidencji, prośba
prośb o reakcję w swoich
środowiskach,

2. Namiestnictwo harcerskie
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich i wielopoziomowych w
tym pionie na namiestnictwo harcerskie, które odbędzie się 20 stycznia o godz. 17.30.

3. Namiestnictwo zuchowe
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych gromad zuchowych na styczniowe
namiestnictwo, które odbędzie się w czwartek 16 stycznia o godz. 18.30.

4. Namiestnictwo wędrownicze
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn wędrowniczych oraz drużyn
wielopoziomowych w tym pionie na namiestnictwo wędrownicze, które odbędzie się 16 stycznia
o godzinie 19.30. Miejsce spotkanie zostanie uzupełnione.

5. Namiestnictwo starszoharcerskie
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn starszoharcerskich oraz drużyn
wielopoziomowych w tym pionie na namiestnictwo starszoharcerskie, które odbędzie się 15
stycznia o godzinie 19.30. Miejsce spotkanie zostanie uzupełnione.

6. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Najbliższa Kapituła Stopni Wędrowniczych
Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 27 stycznia o godzinie
17.00 w siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
Zgłoszenia zbierane są do dnia 20 stycznia.

7. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich
Instr
odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 18.00 w lokalu
Hufca. Zgłoszenia należy wysyłać do Eli Nowak.

8. Zmiany w Komendzie Chorągwi
Informuję, że od dnia 1 lutego następują zmiany na funkcjach w Komendzie Chorągwi.
Chorągwi
Dh. Hm. Rafał Wąsik rezygnuje z funkcji Skarbnika ZHP Chorągwi Krakowskiej, jego funkcję
przejmuję phm. Artur Walkowiak.
Obowiązki dh phm. Artura Walkowiaka od dnia 1 lutego przejmuje druhna phm. Paulina Figlewicz
HO, komendantka Hufca ZHP Myślenice.

9. Samochody ZHP
Informuję, że z dniem
niem 31 grudnia 2013 roku wygasły pełnomocnictwa do prowadzenia pojazdów
służbowych ZHP Chorągwi Krakowskiej. Osoby chcące uzyskać pełnomocnictwo proszone są o
kontakt z Joanną Siekaniec.

10. Scout Cup
Scout Cup planowany jest na termin 9-11.05. Niebawem pojawią się szczegółowe informacje na
temat imprezy.

11. Akcja Zimowa 2014
Decyzją Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Krakowskiej Zimowiska 2014 są zwolnione z
opłaty 3% obsługi finansowej.

12. Zapotrzebowanie na kursu kierowników kolonii
Proszę o informację do dnia 31.01.2014 do Joanny Siekaniec o zapotrzebowaniu na kursy
kierowników kolonii w środowiskach

13. Sprawozdanie OPP
Do dnia 31.01 wszyscy komendanci środowisk oraz szefowie agend i drużynowi drużyn
samodzielnych zobowiązani są do dostarczenia sprawozdania OPP mailowo do Joanny Siekaniec.
Jednostki, które nie dostarczą sprawozdanie nie będą mogły pozyskać środków z 1%.
Sprawozdanie ma nowy wzór, który zostanie rozesłany do szefów środowisk i agend hufcowych
jak tylko zostanie przesłany do Komendy Hufca. Sprawozdania OPP na starym wzorze nie zostaną
uwzględnione.

14. Kurs przewodnikowski 2014
Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Komendantka kursu: phm. Patrycja Gołębiowska (BOKK 347/2011)
Kadra kursu:
phm. Adam Bałas BOKK
phm. Krzysztof Godlewski BOKK
hm. Kamila Krawczyk
pwd. Grzegorz Skonieczny
pwd. Magdalena Gołębiowska
Prowadzić zajęcia będą również zaproszeni instruktorzy.
Daty oraz miejsca zjazdów:
21-23.02 - Korzkiew
07-09.03 - Kraków
28-30.03 - Polichty - Sucha Góra
Koszt: 240 zł (dla osób z Hufca Kraków-Podgórze dofinansowanie z Komendy Hufca)
W cenie zapewniamy:
- zakwaterowanie
- obiad na każdym zjeździe
- koszulkę
- nagrody na zakończenie
- materiały programowe
- niespodziankę dla uczestników
- dojazd z Krakowa do Suchej Góry i z powrotem
- ubezpieczenie
Termin zgłoszeń: do 05.02.2014 poprzez formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/1xOmLmaafSrFGlj-I0P6T45NPSTGY2VNWOppE4ZYjmM/viewform
Pierwszeństwo zgłoszeń mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze
Do dnia 07.02.2014 zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu na kurs oraz pozostałe
niezbędne informacje.
Termin wpłat: do 05.02.2014. Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem "kurs pwd + imię i nazwisko"

Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z
uczestnictwa w kursie
Wymagania wobec uczestników:
Minimum 16 lat (rocznikowo)
Złożone Przyrzeczenie Harcerskie
W razie pytań należy kontaktować się z komendantką kursu:
patrycja.golebiowska@zhp.net.pl; tel. 608242744

15. Tradycyjna Akademia dla Extra Kadry
Konkurs na najlepszych instruktorów, harcerek i harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP. Zgłoszenia
do konkursu będzie można dokonywać od 15 stycznia 2014 roku za pośrednictwem Formularza
konkursu umieszczonego na stronie internetowej.
Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:
Etap I – zgłoszenia do Konkursu – 15.01.2014-14.02.2014.
Etap II – głosowanie za pośrednictwem FB na nominowanych w kategorii Pomocna Dłoń dnia
22.02.2014
Etap III – obrady Jury wyłaniające zwycięzców w pozostałych kategoriach – 22.02 – 01.03.2014
Zakończenie i rozdanie nagród na Gali Finałowej w dniu 8.03.2014
W konkursie Organizator przewiduje kategorie:
Pomocna Dłoń
Inicjatywa
Kwatermistrz
Szkoleniowiec
Komendant Hufca
Instruktor działający na poziomie Chorągwi
Drużynowy zuchowy
Drużynowy harcerski
Drużynowy starszo harcerski
Drużynowy wędrowniczy
Młody, ale wariat
Senior

