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Kraków, dnia 09 stycznia 2017

Biuletyn 1/2017
1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu ewidencji w systemie e.zhp.pl.
2. Zbiórka wyborcza rejonu hufców
Informuję, że Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej zwołał zbiórkę wyborczą rejonów hufców Kraków-Podgórze i
Kraków-Śródmieście w celu wyboru delegata na XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Zbiórka odbędzie się w czwartek
(26.01.2017 r.) o godzinie 18:30 w lokalu ZHP Chorągwi Krakowskiej (ul. Karmelicka 31).
Delegatem reprezentującym nasz hufiec jest phm. Dariusz Smoliński.
3. WOŚP
Już w tą niedzielę (15.01.2015) zapraszamy wszystkich wolontariuszy zapisanych w naszym Sztabie WOŚP po odbiór
puszek i identyfikatorów na do siedziby sztabu w budynku Domu Kultury Podgórze na ul. Sokolską 13. Sztab będzie
otwarty już od godziny 9:00, a puszki będziemy rozliczać do godziny 19. Przypominamy, że każdy wolontariusz musi
mieć swoją smycz na identyfikator a osoby poniżej 18 roku życia zgodę rodzica na udział w finale - do pobrania
4. 5 Bieg Wielkich Serc
Zachęcam do tego aby środowiska hufca zaangażowały się w Bieg Wielkich Serc. To największa w hufcu impreza dla
środowiska lokalnego i świetna okazja do promocji harcerstwa w Krakowie. Szczegóły można ustalić z Dyrektorem Bieg
hm. Kamilą Krawczyk lub Szefową Biura phm. Dominiką Moskal. Bieg odbędzie się 15.01.2017 r.
5. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres: ksw@krakowpodgorze.zhp.pl
6. Komisja Stopni Instruktorskich
Kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 16.01.2017 r. o godzinie 17:30 w
siedzibie hufca. Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać na adres mailowy KSI
ksi@krakowpodgorze.zhp.pl na co najmniej 14 dni przed zbiórką KSI. Przypominam, że od 04.01.2017 r. obowiązuje
nowy Regulamin KSI oraz nowe wzory załączników (program, wniosek, raport, sprawozdanie).
7. Zuchowe niedźwiadki
Wielkimi krokami zbliża się kolejny Finał WOŚP, a wraz z nim wspaniała atmosfera i dużo radości. Aby podtrzymać
tradycje w tym roku również organizowana jest aukcja Niedźwiadków przygotowywanych przez Szczepy z naszego
Hufca. Chcemy aby jak największa ilość osób zaangażowała się w cały projekt. Aukcja odbędzie się 15.01.2017.
8. Konkurs Hiper Sprawność
Namiestnictwo Starszoharcerskie „HS Millennium” zaprasza drużyny i kadry drużyn do udziału w konkursie Hiper
Sprawność. Szczegóły w regulaminie dostępnym pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/0BzRflG5AciXILS10RlhGeXUxT2c/view
9. HAZ 2017
Komendantom i kwatermistrzom przypominamy o terminowym donoszeniu faktur sprzedażowych do wydziału
księgowego Komendy Chorągwi. Proszę też o doniesienie niezbędnych dokumentów do hufca. Przed wyjazdem na
zimowisko proszę też o przypomnienie sobie informacji zawartych na stronie chorągwi w zakładce wypoczynek w
artykule „Sytuacje Kryzysowe”
http://krakowska.zhp.pl/wypoczynek/sytuacje-kryzysowe
Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku.

10. Odznaczenia resortowe i państwowe
Osobom zainteresowanym pisaniem wniosków o odznaczenia resortowe i państwowe podajemy terminy chorągwiane
obowiązujące w tym roku:
1. do 24.01.2017 - wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
2. do 20.02.2017 - wnioski Medalu Komisji Narodowej
Wnioski należy składać w chorągwi po konsultacji z komendantem hufca.
11. Listy pochwalne naczelnika ZHP
Zasady zgłaszania drużynowych do Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP:
- List pochwalny drużynowy może otrzymać tylko raz i jest on przyznawany WYŁĄCZNIE instruktorom pełniącym
funkcję drużynowego. Drużynowi będą podlegali weryfikacji w systemie Ewidencja ZHP. Wnioski dotyczące osób nie
figurujących w systemie lub posiadających nieuzupełnione dane (PESEL, imię, nazwisko, adres, adres e-mail; przydział
służbowy, data wstąpienia do ZHP; daty: Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego, stopnie, funkcje)
w systemie Ewidencja ZHP nie będą rozpatrywane.
- Wnioski w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail hufca do
dnia 23.01.2017 r. Zachęcam do składania wniosków.
12. TADEK
Po raz czwarty rusza Plebiscyt na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej. Zachęcam do zgłaszania
kandydatur, do wyboru jest aż 14 kategorii. http://tadek.krakowska.zhp.pl/
Termin zgłoszeń: 27 grudnia 2016 – 18 stycznia 2017
Ogłoszenie listy nominowanych: 27 stycznia 2017
Gala finałowa: 18 lutego 2017 Nowohuckie Centrum Kultury
13. System Pracy z Kadrą - konsultacje
Zapraszam do udziału w konsultacjach projektu zmian w Systemie Pracy z Kadrą, które odbędą się w dniu 19 stycznia o
godzinie 18:00 w lokalu Komendy Chorągwi przy ul. Karmelickiej 31 w Krakowie. W załączniku materiał do zapoznania
się.
http://krakowska.zhp.pl/ksztalcenie/315-konsultacje-projektu-zmian-w-systemie-pracy-z-kadra
14. Zbiórki publiczne
Informuję, że zbiórki publiczne w roku 2017 będzie można organizować w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2017
15. Festiwal DMB
Termin 25.02.2017 r.
Miejsce: Dom Kultury Dwór Czeczów (Stary Bieżanów), sala balowa ze sceną, nagłośnienie, sala obok kominkowa do
dyspozycji, szatnia, toalety itd.
Koszt udziału w przedsięwzięciu to 5zł
Harmonogram (wstępna wersja)
10:00 zuchy
13:00 Harcerze
18:00 Harcerze Starsi
Motyw główny tegorocznego festiwalu, czyli kategoria poza "tradycyjną" FILMY. Każdy pion może dokonać dowolnej
interpretacji, ją ustala się z namiestnikiem.
Kategorie festiwalu
I harcersko-turystyczna
II filmowa
Zgłoszenia do 18.02. Wpłaty do 21.02 u osób odpowiedzialnych a pion bądź u komendy Hufca.
14. Benefis hm. Jerzego Klinika
W imieniu Kręgu Seniora naszego hufca oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa zapraszam na Benefis hm. Jerzego
Klinika z okazji 50-lecia Jego służby instruktorskiej. Benefis odbędzie się w piątek (24.02.2017) o godzinie 17:00 w sali
miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory (ul. Szczepańska 2).

