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Kraków, dnia 2 lutego 2015
Biuletyn 2/2015
1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu ewidencji w systemie e.zhp.pl. Proszę o przekazanie wszystkim
drużynowym, że hasła do ewidencji wydawane są przez komendantkę TYLKO i wyłącznie w
czasie jej dyżurów w hufcu.

2. Namiestnictwo harcerskie
Styczniowe spotkanie namiestnictwa harcerskiego odbędzie się w piątek 13 lutego o godzinie
18.00 w lokalu hufca.

3. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich
Instruktorskic odbędzie się 04.03.2015 o godzinie 18.00 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

4. WOŚP
W czasie tegorocznej kwesty WOŚP nasz sztab zebrał ok. 54 908 zł. 3 Bieg Wielkich Serc to kwota
prawie 20 tysięcy złotych przekazanych na WOŚP. Dziękujemy wolontariuszom, członkom sztabu i
sztabowi biegu za włączenie się w realizację tego przedsięwzięcia.

5. Marcowa Rada Hufca
Zapraszamy na marcową radę hufca 2 marca o godz. 18.30 do lokalu hufca. Na radę zapraszamy
szefów środowisk i agend hufca

6. Hufcowy Festiwal DMB
Termin zgłoszeń na festiwal minął. Przypominamy wszystkim, że widzimy się 7 lutego 2015.
Festiwal odbędzie się w szkole przy ul. Tynieckiej 6 (ZMIANA ADRESU) i rozpocznie się o godzinie
17:00. (Szkoła działania Szczepu "Zielone Słońce").

7. Hufcowy Turniej Sportów
TERMIN: 7 lutego ( sobota) w godzinach 9.00-16.00
9.00
MIEJSCE : Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3A
Program zuchy i harcerze - OLIMPIADA SPORTOWA
W tym
m m.in. skoki w workach, wyścigi, przeciąganie liny,dwa ognie,
rzuty do celu, gry i zabawy z piłką, skoki w dal, tor przeszkód
Zespoły: 5 osobowe
Program harcerze starsi i wędrownicy - TURNIEJ SIATKÓWKI
Zespoły : 6 osobowe
TERMINARZ ROZGRYWEK:
9.00-10.30 - turniej siatkówki WĘDROWNICY
10.30-12.00 - turniej siatkówki HS
12.00-14.00 - olimpiada sportowa ZUCHY
14.00-16.00 - olimpiada sportowa HARCERZE

Dodatkowo w programie przewidziane są : ping-pong, szachy, gry planszowe, rzutki z których
będzie można korzystać równolegle w trakcie trwania całego Dnia Sportu w godzinach 9.00-17.00

8. Zielono Mi
7 marca odbędą się warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie "Zielono mi".
Miejsce: Collegium Maius UJ (ul Jagiellońska 15), czas - 9.30-17, koszt:ok. 10 zł.
Miejsce mamy za darmo trzeba będzie tylko kupić bilety po 5 zł na wystawę interaktywną, którą
zobaczymy w przerwie.
Termin zgłoszeń - do 2 marca.
Komendantka warsztatów hm. Kamila Krawczyk

9. Warsztaty metodyczne
Warsztaty metodyczne dla drużynowych i przybocznych wszystkich pionów odbędą się
13-15.03.2015. Warsztaty organizowane są przez Hufcowy ZKK oraz Zespoły namiestnicze.
10. Zespół ds. strategii hufca na lata 2015 - 2019
Ostateczny termin zgłoszeń do komendantki do dnia 10 lutego. Wciąż niektóre środowiska nie
potwierdziły ostatecznie kto i w którą część strategii się włączy.
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

