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Kraków, dnia 7 stycznia 2015
Biuletyn 1/2015
1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu i bieżącym aktualizowaniu
aktualizowaniu systemu ewidencja ZHP.
ZHP W razie jakiś
problemów z użytkowaniem systemu proszę o kontakt. Jeśli będzie taka potrzeba mogę
zorganizować szkolenie w hufcu z obsługi systemu ewidencja.

2. Rozliczenia
Przypominamy, że każda z osób chcąca rozliczyć fakturę środowiska po pierwsze musi byś na
liście osób wyznaczonych przez szefa jednostki. Kolejno należy wysłać mailowo do skarbnika
wypełniony w pełni raport na minimum 24h przed rozliczeniem. Z raportem i prawidłowo
p
opisanymi fakturami należy pojawić się na dyżurze u skarbnika hufca.

3. Inwentaryzacja

Dziękujemy wszystkim środowiskom
rodowiskom za sprawne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji.
4. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia godzina 17:30 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl. Wnioski
rozpatrywane będą TYLKO na wzorach wniosków dostępnych na stronie internetowej
internet
hufca.

5. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 28.01.2015 o godzinie 18.00 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

6. Namiestnictwo harcerskie
Styczniowa zbiórka namiestnictwa harcerskiego będzie miała miejsce 19.01.2015r. o godz. 18:30 w
lokalu hufca.

7. VII Hufcowy Festiwal Dnia
nia Myśli Braterskiej
Festiwal odbędzie się 07.02.201
.02.2015r. o godz. 17.00.
Patrole mogą stawiać się w godzinach 16.30-16.45.
Adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
ul. Strąkowa 3A
organizator: phm. Adam Bałas
telefon kontaktowy: 517 398 097
Zgłoszenia do dnia 31.01.2015r.
15r. poprzez formularz on-line
Koszt 3 zł
w danej kategorii (solistę lub zespół).

Kategorie konkursowe:
Pion zuchowy
a) „Piosenka zuchowa” – patrol przedstawia wybraną przez siebie piosenkę zuchową. Występ nie
może przekraczać 5 min.
b) „Piosenka harcerska” – patrol przedstawia wybraną przez siebie piosenkę harcerską. Występ nie
może przekraczać 5 min.
c) Każdy patrol jest zobowiązany przygotować kartkę z okazji DMB dla innej gromady.
Pion harcerski
a) „Piosenka harcerska” – patrol przedstawia wybraną przez siebie piosenkę harcerską. Występ nie
może przekraczać 5 min.
b) „Piosenka polska”- patrol przedstawia wybraną przez siebie polską piosenkę nie mieszczącą się
w ramach pierwszej kategorii. Występ nie może przekraczać 5 min.
c) „Piosenka zagraniczna”- patrol przedstawia wybraną przez siebie zagraniczną piosenkę. Występ
nie może przekraczać 5 min.
d) Każdy patrol jest zobowiązany przygotować kartkę z okazji DMB dla innej drużyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia występu jeśli uzna piosenkę za
nieodpowiednią. W takiej sytuacji do dnia 2 lutego wykonawca zostanie poinformowany o tym
fakcie i dostanie możliwość zmiany repertuaru.
Wszelkie pytania można kierować na adres: abalas@wp.pl

8. WOŚP
Odbiór puszek jest możliwy tylko w dniu finału (niedziela 11.01.2015) od godziny 8:30. Aby odebrać
puszkę i identyfikator Trzeba osobiście przyjść do siedziby sztabu (Sokolska 13) w godzinach
działania i zapoznać się z regulaminem wolontariusza WOŚP. Dodatkowo osoby nie pełnoletnie
mogą odebrać puszkę tylko z osobą pełnoletnią, która będzie za nie odpowiadać w trakcie finału
oraz
wypełnioną zgodą od
rodziców.
Polecamy także mieć ze sobą smyczkę na identyfikator.
Ostateczna godzina do której można rozliczyć puszki w siedzibie sztabu to 20:00.

9. Aukcje WOŚP
Informacja od organizatora tegorocznych aukcji WOŚP:
Jestem w tym roku odpowiedzialny za aukcje internetowe w 23. finale WOŚP z ramienia naszego
hufca. Jak co roku, zbieramy rzeczy, które zostaną wylicytowane, a pieniądze przekazane na
pomoc dzieciom i osobom starszym. Dlatego kieruję do Waszych drużyn prośbę o wsparcie i
przygotowanie jak co roku Niedźwiadków wykonanych w Waszych drużynach. Zależy nam na
czasie, bo finał już za niedługo. Jeżeli jakaś drużyna zdecyduje się na pomoc, do czego
niezmiernie zachęcam, to proszę zgłosić to do mnie na maila (tomaszbuczek@hotmail.com).
Wykonane przez Was Niedźwiadki można przynosić w dniu finału 11.01 w niedzielę od godziny 9
do 16 do hufca, bądź wcześniej, ale wtedy proszę o

10. Bieg WOŚP
W dniu 11 stycznia odbędzie się 3 edycja Biegu Wielkich Serc organizowana przez nasz hufiec przy
współpracy z KK Dystans. Dyrektorem biegu jest hm. Kamila Krawczyk, jeśli ktoś jeszcze chcę się
włączyć w organizację i pracę przy biegu proszę o kontakt z Kamilą.

11. Hufcowy Turniej Sportów
W dniach 7-8 lutego odbędzie się Hufcowy Turniej Sportowy, którego organizatorem jest Szczep
Preria i druhna Paulina Grabka. Szczegóły pojawią się wkrótce.

12. Fotografika dla laika
2 cześć szkolenia fotografika dla laika odbędzie się w hufcu 15.01 o 18.30. Konieczny ekwipunek:
komputer z zainstalowanym programem photoshop od wersji cs3 w górę (jeśli ktoś nie dysponuje
prosimy o przyjście o 18.00). Zachęcamy do zabrania jednego nieudanego zdjęcia.

13. Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich CHK
(Uwaga: Hufcowa KSI w terminie do czerwca będzie organizowała także własne warsztaty
opiekunów prób)
Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich
Dla kogo?
Dla instruktorów, którzy chcą się jak najlepiej przygotować do pełnienia roli opiekuna próby
instruktorskiej
Termin: 24 stycznia 2015; godz. 9.00-17.00
Miejsce: Kraków, ul. Karmelicka 31; lokal Komendy Chorągwi
Warunki uczestnictwa:
Minimum stopień pwd
Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej tutaj:
Zapłata wpisowego 30 PLN w terminie do 15 stycznia 2015
http://szkolatrenerowzhp.pl/

14. Zespół ds. strategii hufca na lata 2015 - 2019
Powstaje zespół ds. strategii hufca na lata 2015 – 2019.
Będziemy pracować w następujących zespołach:
Strategia Hufca

Osoba odpowiedzialna z ramienia komendy

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

Sabina

PROSTA DOKUMENTACJA E-ZHP

Michał

MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY ZHP

Maciek

JAWNOŚĆ I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

Asia + Łukasz

PRZYJAZNA STRUKTURA

Dorota + Dominika

