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Kraków, dnia 31 stycznia 2014
Biuletyn 2/2014
1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu i bieżącym aktualizowaniu systemu ewidencja ZHP.

2. Współzawodnictwo drużyn i drużynowych
Informujemy, że od lutego rusza elektroniczny formularz ds. współzawodnictwa w hufcu.
Drużynowi na lutowych namiestnictwach zostaną przeszkoleni i system zostanie im
zaprezentowany. Współzawodnictwo za luty będzie już zgłaszane przez system elektroniczny.

3. Namiestnictwo harcerskie
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich i wielopoziomowych w
tym pionie na namiestnictwo harcerskie, które odbędzie się 17 lutego o godz. 17.30.

4. Termin rozliczania faktur
Ostateczny termin rozliczenia faktur za styczeń 10.02.2014 r. Po tym terminie faktury styczniowe
nie będą przyjmowane

5. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Lutowa Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godzinie 17.00 w
siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
Zgłoszenia zbierane są do dnia 17 lutego.

6. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 19lutego o godzinie 18.00 w siedzibie hufca.
Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

7. Benefis Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków - Podgórze
Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Kraków
uprzejmie zaprasza na Benefis dhhm. W.M. Francuz w
dniu 21 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 17,30w Domu Kultury Podgórze, Kraków, ul. Sokolska 13
(obok "Korony").

8. Kurs przewodnikowski 2014
Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze
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 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

9. Festiwal DMB
Festiwal odbędzie się 28.02.2014r. o godz. 17.00.
Patrole mogą przychodzić od 16.30-16.45.
Adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7
ul. Czarnogórska 14
(dojazd liniami tramwajowymi 6,24,50; autobusowymi 164,204,244) Wejście przy harcówce
organizator: dh Alicja Sobczyk, szczep SWAROŻYCA
telefon kontaktowy: 793 732 290
REGULAMIN FESTIWALU
1. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICY
1.1. W Festiwalu mogą brać udział patrole z drużyn harcerskich, starszo harcerskich oraz
wędrowniczych.
1.2. Zgłoszenia patroli można składać przez wypełnienie karty zgłoszeniowej(do pobrania ze strony
hufca) i wysłanie na adres e-mail festiwal.dmb@gmail.com do dnia 19.02.2014r.
1.3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia 3 zł wpisowego. Pieniądze będą zbierane
przed Festiwalem. Wpłaty należy dokonać za ilość osób zgłoszonych lub więcej.
1.4. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest przestrzegać Prawa Harcerskiego.
2. KONKURS
2.1. Festiwal podzielony jest na dwie kategorie konkursowe:
a) „Piosenka filmowa” – patrol przedstawia piosenkę z wybranego przez siebie filmu; przy ocenie
będzie brane pod uwagę wykonanie. Dodatkowo punktowane będą odpowiednie przebrania oraz
układy choreograficzne. Występ nie może przekraczać 5 min.
b) „Muzyczna prezentacja naszej drużyny” – forma dowolna; może być to np. MIX kilku piosenek,
piosenka drużyny lub piosenka autorska. Występ nie może przekraczać 5min.
c) Każdy patrol jest zobowiązany przygotować kartkę z okazji DMB dla innej drużyny.
2.2. Patrole mogą brać udział w wybranej kategorii lub w obu (należy zaznaczyć przy zgłoszeniu).
2.3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla każdego patrolu dyplom.
Wszelkie pytania można kierować na adresfestiwal.dmb@gmail.com

10. Rajd Podwawelskiego Smoka

13 Szczep Swarożyca serdecznie zaprasza wędrowników, harcerzy i harcerki
na 23 rajd Podwawelskiego Smoka w dniach 14-16 marca 2014r. !
W zeszłym roku było Poootwooornie,a w tym roku... czeka nas KONIEC ŚWIATA!
Wasze zadanie ? Pokazać jak będzie on wyglądał (w formie scenki).
Miejsce to, co zawsze : ZSOI7, ul. Czarnogórska 14 w Krakowie.
Koszt stały: 15zł.
Zuchy również zapraszamy- dla was mamy specjalny, zuchowy program przez
całą sobotę!
Na wasze zgłoszenia czekamy do 1 marca 2014 pod adresem 93bethi@gmail.com
Szczegóły na ulotkach oraz po najbliższym weekendzie na
www.swarozyca.pl/smok/
Czekamy na was!
Komenda 23 Rajdu Podwawelskiego Smoka!
W razie pytań prosimy o kontakt z komendantką rajdu: pwd.Beatą Grabowska
pod 93bethi@gmail.com

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

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

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. Plebiscyt TADEK 2014
Wyniki plebiscytu w 12 różnych kategoriach zostaną ogłoszone podczas wielkiej gali Chorągwi
Krakowskiej ZHP w dniu 8.03.2014. Będzie to okazja do wspólnego świętowania i ogłoszenia 12
najlepszych instruktorów roku 2013.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 21.01.2014 r. od godziny 10:00:00 do
14.02.2014 r. do godziny 23:59:59 przesłać poprzez Formularz dostępny na konkursowej tronie
internetowej www.krakowska.zhp.pl zgłoszenie zawierające opis działalności nominowanego
harcerza, harcerki, instruktora wraz z uzasadnieniem nominacji.
Czas trwania konkursu i etapy głosowania:
Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.01.2014 r. o godzinie 10:00:00 i kończy w dniu 8.03.2014 r.
podczas Gali Finałowej.
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I - zgłoszenia do Konkursu - rozpoczyna się w dniu 15.01.2014 r. o godzinie 10:00:00 i trwa do
dnia 14.02.2014 r. do godziny 23:59:59.
Etap II – głosowanie za pośrednictwem portalu Facebook na nominowanych w kategorii
„pomocna dłoń” dnia 22.02.2014 r.
Etap III –obrady Jury i wyłaniających zwycięzców w pozostałych kategoriach – obrady Jury
rozpoczynają się w dniu 22.02.2014r. i trwają do dnia 1.03.2014 r.
a) POMOCNA DŁOŃ – nagroda publiczności wybierana przez użytkowników portalu Facebook
22.02.2014. Nominowany w tej kategorii powinien z własnej inicjatywy podejmować
długoterminowe działania dla dobra innych. Podstawowym wyróżnikiem jest tutaj

bezinteresowność działania oraz fakt, iż zostało ono podjęte bez zachęty ze strony osób trzecich.
b) CZŁOWIEK ORKIESTRA - INICJATYWA PROGRAMOWA – nominowanymi w tej kategorii
powinni być harcerze, harcerki i instruktorzy, którzy przed rozpoczęciem konkursu przygotowali i
zrealizowali elementy programowe dla swojego środowiska, Namiestnictwa, Referatu, Hufca,
Chorągwi czy całego Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach konkursu oceniany będzie wkład
pracy, jakość przeprowadzonych działań, innowacyjność, przygotowanie, zakres oraz realizacja
programu.
c) GORĄCZKA ZŁOTA - KWATERMISTRZ – nominowanymi w tej kategorii powinni być harcerze,
harcerki i instruktorzy, którzy w codziennej pracy harcerskiej wykazują się wiedzą i
doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków, zarządzania majątkiem, rozliczania finansów
organizacji. Nominowanymi mogą zostać kwatermistrze obozów, skarbnicy hufców, osoby
odpowiedzialne
za rozlicznie finansów na poziomie Szczepów, instruktorzy podejmujący
się pozyskiwania środków finansowych jak i materialnych od partnerów zewnętrznych.
d) PIĘKNY UMYSŁ - KSZTAŁCENIOWIEC – do tej kategorii zgłaszani mogą być harcerze, harcerki i
instruktorzy, którzy biorą czynny udział w kształceniu harcerzy. Nominowani mogą być
komendanci kursów, autorzy warsztatów, prowadzący zajęcia na wszelkiego rodzaju formach
szkolenia. Osoby nominowane powinny wyróżniać się zaangażowaniem, innowacyjnością
proponowanych form szkoleniowych, dbałością o rozwój wychowanków.
e) CZŁOWIEK ZE STALI - KOMENDANT HUFCA – nominowani w tej kategorii mogą być
komendanci hufców działających na terenie ZHP Chorągwi Krakowskiej. Powinni być to
komendanci będący przykładem dla innych, dbający o stały rozwój hufca, wspierający
instruktorów w codziennej działalności harcerskiej.
f) MATRIX - INSTRUKTOR DZIAŁAJĄCY NA POZIOMIE CHORĄGWI - w tej kategorii nominowani
mogą być wybitni instruktorzy działający w chorągwianych zespołach i referatach. Powinni
wyróżniać się w swojej pracy zaangażowaniem i inicjatywą oraz dbać o rozwój swojego zespołu.
g) TYTUS, ROMEK I ATOMEK - DRUŻYNOWY ZUCHOWY – nominowanymi w tej kategorii mogą
być harcerze, harcerki i instruktorzy na co dzień prowadzący gromady zuchowe. Osoby zgłaszane
w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój gromady oraz
działaniami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego.
h) CZARNE STOPY - DRUŻYNOWY HARCERSKI – nominowanymi w tej kategorii mogą być
harcerze, harcerki i instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny harcerskie. Osoby zgłaszane w
tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz
działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego.
i) INDIANA JONES - DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI – nominowanymi w tej kategorii mogą
być harcerze, harcerki i instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny starszoharcerskie. Osoby
zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój
drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska
lokalnego.
j) MISSION IMPOSSIBLE - DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY - nominowanymi w tej kategorii mogą
być harcerze, harcerki i instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny wędrownicze. Osoby
zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój
drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska
lokalnego.
k) GRA ENDERA - MŁODZIEŻOWA INICJATYWA – nominowanymi w tej kategorii mogą być
harcerze i harcerki, którzy mimo młodego wieku wyróżniają się wyjątkowym zaangażowaniem,
inicjatywą, kreatywnością i są wzorem dla innych.
l) NIESKOŃCZONOŚĆ – SENIOR – nominowanymi w tej kategorii mogą być seniorzy Związku
Harcerstwa Polskiego, którzy w codziennej działalności wspierają swoje środowiska, inicjują
działania innych seniorów, są wzorem dla harcerzy, harcerek i instruktorów.

