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Kraków, dnia 3 marca 2014
Biuletyn 3/2014
1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu i bieżącym aktualizowaniu systemu ewidencja ZHP. Informuję, że
składki za kolejny kwartał będą naliczane na podstawie stanu z ewidencji na dzień 31.03.2014.
Proszę o aktualizację danych w ewidencji przez wszystkich drużynowych. Komendanci szczepów
są zobowiązani do nadzorowania i kontrolowani uzupełniania
uzupełniania ewidencji w swoich jednostkach.

2. Współzawodnictwo drużyn i drużynowych
Informujemy, że od lutego ruszył
rusz elektroniczny formularz ds. współzawodnictwa w hufcu.

3. Rozliczenia w hufcu
Ostateczny termin rozliczeń faktur lutowych mija w dniu 5 marca.

4. Wiosenny Przegląd
d Hufca
Wiosenny Przegląd Hufca odbędzie się w dniach 25-26.04.2014.
25
W planie w piątek wieczorem ognisko dla instruktorów i seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze.
W sobotę Wiosenny Przegląd Hufca zaczynamy Mszą Świętą o godz. 9.00 w kościele św. Józefa. Po
mszy rozpocznie
ozpocznie się program dla wszystkich pionów. Dokładne informacje o WPH pojawią się na
stronie oraz w kwietniowym biuletynie.

5. Namiestnictwo harcerskie
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich i wielopoziomowych w
tym pionie na namiestnictwo harcerskie, które odbędzie się 10 marca o godz. 18.00

6. Namiestnictwo zuchowe
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych gromad zuchowych na styczniowe
namiestnictwo, które odbędzie się w czwartek 13 marca o godz. 18.30.

7. Namiestnictwo wędrownicze
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn wędrowniczych oraz drużyn
wielopoziomowych w tym pionie na namiestnictwo wędrownicze,
wędrownicze, które odbędzie się 12 marca o
godz. 19.30 w SP nr 29, środowiska działania 295PgDW KPW

8. Namiestnictwo starszoharcerskie
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn starszoharcerskich oraz drużyn
wielopoziomowych w tym pionie na namiestnictwo starszoharcerskie, które odbędzie się 21
marca o godz. 17.00 w Publicznym Gimnazjum Jezuitów "Kostka" (ul. Spółdzielców 5), środowisko
działania 2 PgDSH "Parasol
.

9. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Kapituła
apituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 17 marca o godzinie 17.00 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.

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

11. Zjazd Nadzwyczajny hufca
W związku z koniecznością wyboru delegata na Zjazd Chorągwi informujemy, że w Hufcu
odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny Hufca celem wybrania delegata. Zjazdy Chorągwi zgodnie z
uchwałą Rady Naczelnej mają odbyć się do dnia 16 listopada. Jak tylko zostanie ogłoszony termin
Zjazdu Chorągwi Krakowskiej zwołany zostanie Zjazd Nadzwyczajny w Hufcu. Prawdopodobnie
zjazd ten odbędzie się w maju/czerwcu 2014 r.

12. Kurs przewodnikowski 2014
Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Komendantka kursu: phm. Patrycja Gołębiowska (BOKK 347/2011).
Daty oraz miejsca zjazdów:
07-09.03 - Kraków
28-30.03 - Polichty - Sucha Góra
W razie pytań należy kontaktować się z komendantką kursu:
patrycja.golebiowska@zhp.net.pl; tel. 608242744

13. Odznaczenia instruktorów
Komendantów środowisk prosimy o przesłanie wykazów instruktorów i seniorów działających
obecnie lub kiedyś w waszym środowisku, którzy otrzymali odznaczenia Państwowe/ Miejskie oraz
ZHP w terminie do 24.03.2014

14. 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

15. Akcja Letnia 2014
Na stronie Chorągwi znajduje się aktualny terminarz dotyczący HAL 2014:
http://www.krakowska.zhp.pl/uncategorised/wypoczynek
TERMINARZ:
I. Terminarz organizatora AL 2014 w ZHP Chorągwi Krakowskiej.
1. Do 25.05.2014 – zatwierdzenie dokumentacji w macierzystych hufcach.
2. 2. Do 30.05.2014 – złożenie dokumentacji w celu zatwierdzenie obozów i mianowania kadry w
Komendzie Chorągwi. Wypoczynek powinien być zgłoszony do Komendy Chorągwi najpóźniej na
25 dni przed datą rozpoczęcia wypoczynku. Komenda Chorągwi zgłasza wypoczynek do
Małopolskiego Kuratorium Oświaty najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia wypoczynku.
4. Do 7 dni po zakończeniu obozu złożenie raportu poobozowego.
5. Do 21 dni od dnia zakończenia obozu złożenie rozliczenia finansowego obozu.
Więcej szczegółów, w tym:
II. Inne ustalenia i informacje.

III. Dokumentacja konieczna do zatwierdzenia wypoczynku.
IV. Warunki otrzymania zezwolenia na organizację wypoczynku AL 2014 w ZHP Chorągwi
Krakowskiej.
V. Dokumentacja konieczna przy rozliczeniu wypoczynku. zawarte zostało w dokumencie
"WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW HAL I NAL 2014 w ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ"
Zachęcamy do odwiedzania strony www.haliz.zhp.pl , na której znajdują się wszystkie aktualne
przepisy harcerskie (instrukcja organizacyjna i finansowa obozu), przepisy państwowe oraz
poradniki.

16. Obsługa finansowa HAL i NAL 2014 – w Chorągwi Krakowskiej
Z powodu trudnej sytuacji finansowej Chorągwi tegoroczna Akcja Letnia zostanie obciążona w
chorągwi obsługa finansową w wysokości 4%, a nie jak w zeszłym roku 3%. Prosimy wziąć pod
uwagę te kwoty przy przygotowaniach Preliminarza.

17. Grant UMK - termin
Przypominamy, że termin składania dokumentacji do UMK do konkursu grantowego na
wypoczynek mija 11 marca. Zachęcamy wszystkie środowiska do włączenia się w konkurs
grantowy.

18. Szkolenia dla komendantów i kwatremistrzów
Szkolenia dla komendantów i kwatermistrzów obozów odbędą się do końca kwietnia. Obecnie
termin jeszcze nie jest znany, jak tylko zostanie ustalony mamy zostać o nim powiadomieni.
Informacja ta zostanie od razu przekazana do szefów środowisk

19. Instrukcja HALiZ
Trwają pracę nad projektem dotyczącym instrukcji obozowej HALiZ oraz instrukcji finansowej.
Projekty tych instrukcji zostaną w dniu dzisiejszym przesłane drogą mailową do szefów środowisk.
Proszę o przeprowadzenie konsultacji wśród swoich instruktorów oraz wysłanie maila z uwagami
do dnia 9 marca, do 10 marca zbiorcze informacje z hufca mają zostać przekazane do KCH.

20. Rezerwacje PKP
Prawdopodobnie do końca kwietnia będzie możliwość składania wniosków o przejazdy grupowe
w czasie wakacji. Prosimy o przemyślane zaplanowanie tych wniosków i nie załatwianie zaliczek
na ten cel w ostatniej chwili.
Z uwagi na rok roczne problemy z rezerwacja przejazdów PKP prosimy każde środowisko o
przemyślenie alternatywy dojazdu na obóz.

21. Plebiscyt TADEK 2014
Wyniki plebiscytu w 12 różnych kategoriach zostaną ogłoszone podczas wielkiej gali Chorągwi
Krakowskiej ZHP w dniu 9.03.2014. Będzie to okazja do wspólnego świętowania i ogłoszenia 12
najlepszych instruktorów roku 2013. Nominacje w poszczególnych kategoriach są umieszczone na
stronie Chorągwi. Z naszego hufca jest aż 9 nominowanych: Jacek Kulig, Natalia Krawczyk, Kamila
Krawczyk, Michał Rzepecki, Sabina Stan, Michał Łesyk, Jerzy Klinik, Agnieszka Nawrocka oraz
Joanna Siekaniec. Gratulujemy!

22. Święto Chorągwi
W dniu 22.03 odbędzie się Święto Chorągwi, jedna z kluczowych imprez programowych
Chorągwi. Gry będą organizowane w każdym pionie. Niebawem pojawią się szczegółowe
informacje na stronie chorągwi oraz na stronach referatów. Święto Chorągwi rozpocznie się
apelem na płycie Rynku Głównego, następnie rozpoczną się gry w każdym pionie metodycznym

23. Poradniki metodyczne
Informacje z GK dotyczące poradników wydawanych dla instruktorów hufca:
• Poradniki metodyczne dla każdego pionu powinny pojawić się w czerwcu
• Mają pojawić się poradniki dla namiestników
• GK szykuje propozycję programową W zdrowym ciele zdrowy duch

24. Rok Kościuszkowski - sprawność
Zespół programowy chorągwi krakowskiej opracowuje Sprawność Kościuszko w ramach obchodu
Roku Kościuszkowskiego. Prace nad sprawnością trwają, jak tylko się zakończą sprawność zostanie
przekazana do instruktorów chorągwi. W ramach Roku Kościuszkowskiego obchody mają
zakończyć się w 2015 Świętem Chorągwi w Racławicach

25. Strategia Chorągwi – chętni do opracowywania
Osoby chętne do zaangażowania się w pracę nad strategią chorągwi proszone są o kontakt z
programowcem chorągwi dh, Anną Nowak.

26. Inauguracja Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej
Inauguracja Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 1214.09. Nocleg dla wszystkich zapewniony będzie w Szkołach. Koszt ok. 35 zł, Dokładne informacje
o Inauguracji powinny pojawić się w kwietniu

27. 100-lecie Ruchu Zuchowego
Rok 2014 jest dla ruchu zuchowego niezwykle ważny!
Mija bowiem 100 lat od powstania w Polsce pierwszej gromady.
Tej rocznicy nie można przegapić!
Gromady zuchowe Chorągwi Krakowskiej zachęcamy gorąco do zdobywania ODZNAKI Z OKAZJI
100 - LECIA RUCHU ZUCHOWEGO. Szczegółowy regulamin w załączniku.
Zobowiązujemy komendantów hufców do rozpropagowania akcji wśród drużynowych
zuchowych.
Inicjatywa obchodów stulecia wypłynęła właśnie z naszej chorągwi, więc pokażmy na co nas stać.
Prosimy także o zamieszczenie na stronach hufców baneru (załącznik) z podpięciem do
strony http://www.ksiegagromad.zhp.pl/
NIECH TE DWA ZADANIA
ZJEDNOCZĄ WSZYSTKIE GROMADY CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
phm. Monika Glanowska
Namiestnik zuchowy Hufca Ziemi Wadowickiej

Dokładne informacje pod linkiem: http://www.krakowska.zhp.pl/aktualno%C5%9Bci/100-lecieruchu-zuchowego

28. Ogólnopolska Księga Gromad
Zachęcamy wszystkie gromady zuchowe do włączenia się we wpisy do Ogólnopolskiej Księgi
Gromad. Z naszego Hufca wciąż nie ma żadnego wpisu!

,
29. Konferencja Trenerów Organizacji Pozarządowych
ZKK zaprasza instruktorów zaangażowanych w kształcenie i instruktorów działających
metodycznie na konferencję TOP – Trenerów Organizacji Pozarządowych pod hasłem Z nami
osiągaj szczyt kształcenia. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia w Sali konferencyjnej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Koszt 35 zł. Zgłoszenia do 20 marca,.

