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Kraków, dnia 8 lutego 2016 r.

Biuletyn 2/2016
1. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres: ksw@krakowpodgorze.zhp.pl. Najbliższe posiedzenie odbędzie się
15.02.2016 r. o godz. 17:30 w lokalu hufca.
2. Komisja Stopni Instruktorskich
W styczniu nie odbędzie się posiedzenie KSI. Kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w środę
15.02.2016 r. o godzinie 17:30 w siedzibie hufca. Wnioski należy przesyłać na adres: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl
3. Namiestnictwo Zuchowe
Drużynowi zuchowi w lutym spotykają się podczas Imienin Zucha - informacja niżej.
4. Namiestnictwo Harcerskie
Wszystkich drużynowych zapraszamy na spotkanie namiestnictwa harcerskiego, które odbędzie się 15.02.2016 r. o
godzinie 18:30 w lokalu hufca.
5. Namiestnictwo Starszoharcerskie
Termin namiestnictwa zostanie przekazany drużynowym - będzie to trzeci lub czwarty czwartek miesiąca.
6. Namiestnictwo Wędrownicze
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego w lutym odbędzie się ......................
7. Zlot Drużyn Wędrowniczych ZHP Chorągwi Krakowskiej „Odważ się !”
Termin: 26-29.05.2016
Termin zgłoszeń: 28.02.2016
Szczegóły na FB i stronie hufca.
8. Festiwal DMB
Zespół Programowy Hufca serdecznie zaprasza na Festiwal Piosenki DMB, który odbędzie się 13.02.2016r.
Koszt uczestnictwa w imprezie to 5zł (w tym pamiątkowa przypinka, dyplomy, nagrody dla najlepszych oraz nagrody
pocieszenia dla pozostałych)
Zgłoszenia do osób odpowiedzialnych za poszczególne piony do 8.01.2016r. godz. 23:59
Drużyny Harcerskie:
- wybierzcie co najmniej jedną kategorię, w której weźmiecie udział w festiwalowych zmaganiach! Do wyboru: piosenka
Dowolna, Miłosna, Braterska (harcerska)
- zgłoście się w terminie na festiwal poprzez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/1bezvOAxzgLiWX_ANhrasNqmgoGJxm0oKCgDKv7lUfPE/viewform
- przygotujcie kartkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej dla innej drużyny z Hufca w formacie nie mniejszym niż a3!
- zbierzcie 5zł od osoby za uczestnictwo, wypełnijcie kartę zgłoszeniową - zebrane pieniądze i wypełnioną kartę oddajcie
druhowi Mateuszowi Stecowi przy meldowaniu na Festiwal godz. 15:45
- weźcie udział w festiwalu, wyśpiewajcie nagrody!
Drużyny starszoharcerskie i wędrownicze:
- wybierzcie co najmniej jedną kategorię, w której weźmiecie udział w festiwalowych zmaganiach! Do wyboru: Scenka
humorystyczna/kabaret pt. ”Serial naszego życia”, Piosenka zagraniczna o tematyce przyjaźni/miłości
- zgłoście się w terminie na festiwal wysyłając maila na adres tuesresponsabledetarose@gmail.com. W treści podając
kategorię w której dany patrol bierze udział, ilość osób w patrolu, nazwy drużyny z której jest patrol i imię i nazwisko

pełnoletniego opiekuna.
- przygotujcie krótkie życzenia z okazji DMB dla wszystkich drużyn Hufca w formie filmiku (30-90sek)
- zbierzcie 5zł od osoby za uczestnictwo, wypełnijcie kartę zgłoszeniową - zebrane pieniądze i wypełnioną kartę oddajcie
druhnie Natalii Krawczyk przy meldowaniu na Festiwal godz. 17:45
- weźcie udział w festiwalu i pokażcie na co Was stać!
9. Spotkanie integracyjne kadry hufca
Zapraszamy wszystkich drużynowych oraz komendy szczepów na spotkanie kadry hufca, które odbędzie się w sobotę 27.02.2016 w SP 29. Koszt: 8 zł
Plan dla drużynowych:
15:00-17:00 - warsztaty z team buildingu
17:00-18:45 - zajęcia sportowe
19:00-19:30 - ogniobranie
19:30 - kolacja
Plan dla komendantów szczepów/członków komend:
15:00-17:30 - warsztaty z planowania strategicznego
17:30-18:45 - panel dyskusyjny
19:00-19:30 - ogniobranie
19:30 - kolacja
10. Imieniny zucha
W tym roku przypadają imieniny zucha. Z tej okazji Namiestnictwo Zuchowe przygotowuje atrakcje dla gromad.
Wydarzenie odbędzie się 28.02.2016 r. w godzinach od 12:30 do 15:00 w przedszkolu „Zaczarowana planeta” - ul.
Kurczaba 5. Koszt uczestnictwa 3 zł od osoby.
Zadanie przedfestiwalowe: Każda gromada proszona jest o przygotowanie piosenki z wybranej przez siebie bajki oraz
jednej piosenki zuchowej. Dodatkowo należy przygotować prezentację o swojej gromadzie.
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Festiwalu należy do dnia 22.02.16r. na adres mery.tworzydlo@interia.pl
przesłać zgłoszenie patrolu. W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna oraz
nazwę gromady.
Regulamin i ulotka dostępne na stronie hufca.
11. Poczta ZHP.NET.PL
Przypominamy, że Związek Harcerstwa Polskiego daje możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu Microsoft.
Harcerze, którzy chcą mieć konto w zhp.net.pl otrzymają pakiet usług zawierających pocztę elektroniczną, współdzielone
kalendarze, wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje, przestrzeń na dysku wirtualnym oraz dostęp do internetowych
wersji aplikacji pakietu biurowego. Zachęcamy do aktywacji konta!
Link do formularza, który umożliwia założenie konta znajduje się w zakładce E-biuro na stronie hufca.
12. Informacje o bazach obozowych
Środowiska zainteresowane ofertami baz obozowych proszone są o zgłoszenie takiej informacji komendantowi hufca. Na
skrzynkę pocztową hufca trafia ogromna ilość tego typu wiadomości.
13. Benefis Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze
W imieniu Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze serdecznie zapraszam na tegoroczny benefis, który odbędzie
się 19.02.2016 r. w Domu Kultury Podgórze. Podczas tegorocznego benefisu odbędzie się promocja książki pt.
Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939-1945.
14. Warsztaty z technik harcerskich
Informujemy, że Warsztaty z technik harcerskich odbędą się w dniach 13-15.05.2016 r. Warsztaty są przeznaczone dla
kadr drużyn, dlatego gorąco zachęcamy do udziału również przybocznych. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy do
31.04.2016 r.
15. Wiosenny Przegląd Hufca
Informujemy, że Wiosenny Przegląd Hufca odbędzie się w dniach 22-24.04.2016 r.
16. Harcerski Dzień Śniegu
Termin: 4-6.03.2016
Miejsce: Stacja Narciarska Ryterski Raj
Koszt: 75 zł (nocleg, wyżywienie, transport na stok, karnet na wyciąg)
Szczegóły na FB i stronie hufca

17. Światowe Dni Młodzieży
Jeśli chcesz przeżywać Światowe Dni Młodzieży w Krakowie masz pięć możliwości:
1) wolontariusz ZHP w ramach Międzynarodowego Zlotu Skautowego na Światowe Dni Młodzieży (rejestracja przez
stronę www.sdm.zhp.pl),
2) wolontariusz ZHP z własnym zakwaterowaniem i wyżywieniem (rejestracja przez stronę www.sdm.zhp.pl),
3) pielgrzym ZHP w ramach Międzynarodowego Zlotu Skautowego na Światowe Dni Młodzieży (rejestracja przez
stronę www.sdm.zhp.pl),
Można też skorzystać z podstawowej oferty organizatorów ŚDM:
4) wolontariusz ŚDM (rejestracja przez stronę www.krakow2016.com lub diecezję),
5) pielgrzym na warunkach ŚDM (rejestracja przez stronę www.krakow2016.com lub diecezję).
Każdy harcerz-wolontariusz, niezależnie czy pełnić będzie służbę wyłącznie na terenie swojej diecezji czy na
wydarzeniach w Krakowie, jako wolontariusz ZHP na ŚDM, czy bezpośrednio jako wolontariusz ŚDM będzie mógł
otrzymać honorową plakietkę „BS 2016”.
Nasz hufiec podczas ŚDM będzie organizował miasteczko dla pielgrzymów zlokalizowane w Forcie 52a Łapianka przy
ul. Harcmistrzów Ady i Ryszarda Stefańskich w Krakowie

