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Kraków, dnia 9 marca 2015
Biuletyn 3/2015
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.
hufcu

2. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 16 marca godzina 17:30 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl. Wnioski
rozpatrywane będą TYLKO na wzorach wniosków dostępnych na stronie internetowej
internet
hufca.

3. Komisja Stopni Instruktorskich – zmiana maila
Informujemy, że od najbliższej kapituły wszystkie maila i zgłoszenia na Komisję Stopni
Instruktorskich należy wysyłać na maila: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl.. W razie jakichkolwiek
problemów prosimy o kontaktowanie się z szefem kapituły hm. Maciejem Kluzą. Najbliższa KSI
odbędzie się 15.04.2015 r. o godzinie 18:00

4. Składki członkowskie
Przypominamy, że każdy instruktor musi zapłacić imiennie składkę członkowską ZHP w wysokości
48 zł/ rok (przypominamy, że instruktorzy powinni płacić składki roczne, a nie kwartalne)
Dodatkowo KCH wprowadziła Uchwałe 1/2015, która wprowadzą dodatkową opłatę na hufiec
naliczaną 1 zł/osobę na miesiąc (składka obowiązuje od 1 lutego więc za 2015 rok wynosi 11 zł)
JAK PŁACIĆ
1. Składkę członkowską ZHP 48 zł można wpłacić na KP imiennie do hufca w trakcie dyżurów
skarbnika
lub co preferujemy bardziej:
2. Na konto główne hufca: Citi Handlowy 97 10300019 01098530 00471543
z tytułem wpłaty: Imię i Nazwisko, Składki ZHP 2015
Opłatę dodatkową
odatkową na rzecz ZHP Chorągwi Krakowskiej:
1. 11 zł dodatkowo na KP do hufca do Łukasza
lub na konto główne hufca Citi Handlowy 97 10300019 01098530 00471543
z dopiskiem: Darowizna Imię i Nazwisko.
Nie powinno się łączyć tych dwóch składek, gdyż później możemy mieć problemy z rozliczenie
hufca.
Wszystkich instruktorów prosimy o przesłanie składek do dnia 25.03.2015.
Po tym terminie będziemy musieli osoby, które nie opłacą składki usunąć z systemu ewidencja
zhp.pl

5. Office 365
Zachęcamy do zapoznania się ze
ze zmianami związanymi z wdrożeniem w ZHP usługi Office 365.
Poniżej znajduje się link do portalu poświęconego usłudze ZHP 365, która zostanie uruchomiona

w pełni do 30.04.2015 r. Prace związane z transferem danych z obecnych skrzynek pocztowych
zostaną rozpoczęte już niebawem - 10.03.2015 i potrwają do końca kwietnia.
Szczegóły na stronie: http://zhp.pl/office365/

6. Rajd Podwawelskiego Smoka
Serdecznie zapraszamy na niesamowitą podróż w czasie jaką możecie doświadczyć podczas
tegorocznego 24. Rajdu Podwawelskiego Smoka! W tym roku przeniesiemy się do czasów
tytanów, minotaurów, potworów morskich, a przede wszystkim do czasów bogów olimpijskich Starożytnej Grecji!
Gwarantujemy niesamowicie spędzony czas wraz z mitycznymi stworzeniami oraz na ucztach na
boskim Olimpie!
Smok odbywa się w terminie 27-29 marca 2015 roku.
Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza
Google: https://docs.google.com/forms/d/1pircCjflA3Tj6trCj9SfasT90ZRkiJ_dxNskh6eoICk/viewfor
m?usp=send_form

7. Sprawozdania OPP
Przypominamy o obowiązku uzupełnieniu pliku sprawozdania OPP za rok 2014. Środowiska, które
nie wyślą uzupełnionego sprawozdania do dnia 19 marca 2015 roku nie będą miały możliwość
pozyskiwania środków z 1% za rok 2014.

8.

Zjazd Chorągwi Przypominamy wszystkim delegatom, że Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej odbędzie się w
najbliższą sobotę 14 marca w SP 29 przy ul. Dembowskiego.

9. Wieczór piosenki harcerskiej
W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa serdecznie zapraszam w dniu 13.03.2015 (piątek)
o godz. 17,30 do MDK ul. Reymonta na Wieczór Piosenki Harcerskiej prowadzony przez dh dh.
Jarosława Balona

10. Zbiórki publiczne
Od marca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. Informacje
przesyłaliśmy do szefów środowisk w październiku/listopadzie.

11. Święto Chorągwi
W dniu 21 marca odbędzie się Święto Chorągwi Krakowskiej.
Organizator: Referaty ZHP Chorągwi Krakowskiej
Termin: 21.03.2015 r.
Plan:
10:15 - apel rozpoczynający przy Kościele Św. Wojciecha na Rynku Głównym
10:30 - (15:00 - pion zuchowy)/ (17:00 - pozostałe piony metodyczne)
Koszt: 5zł/osobę lub 10zł/osobę dla patroli spoza Chorągwi Krakowskiej (płatne w dniu gry)
Organizatorzy zapewniają:
program
nagrody dla najlepszych
dyplomy dla każdej drużyny
ciepłą herbatę
pączki
Kontakt:program@krakowska.zhp.pl
Zgłoszenia: do 8.03.2015 przez formularz elektroniczny na stronie Chorągwi
Maksymalna liczba osób w patrolu: 10 + opiekun (zuchy 15 osób + opiekun)

12. Namiestnictwo Wędrownicze
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego odbędzie się 11 marca (środa) o 19:00, spotykamy się
pod hufcem.

13. Zgrupowanie kursów drużynowych "4 Strony Świata"

W ramach którego odbędą się 4 kursy:
- kurs drużynowych zuchowych
- kurs drużynowych harcerskich
- kurs drużynowych starszoharcerskich
- kurs drużynowych wędrowniczych
Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufiec ZHP Kraków-Podgórze
Termin:
I. ZJAZD: 17-19.04.2015 (Kraków, szkoła)
II. ZJAZD: 01-03.05.2015 (wyjazdowy)
Koszt: 190 zł
W cenie zapewniamy:
- zakwaterowanie
- obiad na każdym zjeździe
- nagrody na zakończenie
- materiały programowe
- niespodziankę dla uczestników
- koszulkę kursową
- ubezpieczenie
Komendant zgrupowania kursów - phm. Krzysztof Godlewski (BOKK 673/2013)
Komendanci poszczególnych kursów:
- kurs drużynowych zuchowych - hm. Kamila Krawczyk
- kurs drużynowych harcerskich - phm. Magdalena Gołębiowska
- kurs drużynowych starszoharcerskich - phm. Adam Bałas
- kurs drużynowych wędrowniczych - phm. Patrycja Gołębiowska
Zgłoszenia do: 29.03.2015, poprzez ankietę
Pierwszeństwo zgłoszeń maja członkowie Hufca Kraków-Podgórze
Wpłaty do: 29.03.2015 na konto hufca:
Hufiec Kraków-Podgórze
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem "kurs drużynowych - imię nazwisko"
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z
uczestnictwa w kursie.
Wymagania wobec uczestników:
- wiek – kurs drużynowych wędrowniczych co najmniej 17 lat (rocznikowo), pozostałe 16 lat
(rocznikowo)
- stopień instruktorski lub ukończony kurs przewodnikowski / kurs drużynowych na starych
zasadach
W razie pytań należy kontaktować się z komendantem zgrupowania kursów:
phm. Krzysztof Godlewski
e-mail: k.godlewski86@gmail.com

14. Warsztaty metodyczne
Przypominamy wszystkim o warsztatach metodycznych organizowanych przez Hufcowy ZKK
Pochodnia w najbliższy weekend.

15. Skauci z Francji w poszukiwaniu kontaktu na rok 2016 – Światowe Dni Młodzieży
Skauci z Francji wysłali do mnie maila z prośbą o pomoc w znalezieniu harcerzy z Krakowa, którzy
pomogą im w organizacji przyjazdu do Polski, do Krakowa. Skauci wybierają się do Krakowa na
Świetowe Dni Młodzieży. Zainteresowane osoby, proszę o kontakt z komendantką. Kontakt z
francuzami możliwy w j. angielskim i francuskim.

16. Namiestnictwo Zuchowe
Marcowe spotkanie Namiestnictwa Zuchowego odbędzie się we wtorek 17 marca o godz. 18:30 w
Hufcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych oraz przybocznych gromad zuchowych

naszego Hufca.

