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Kraków, dnia 7 kwietnia 2014
Biuletyn 4/2014
1. Ewidencja ZHP
Ewidencja za 2 kwartał 2014 roku zostanie naliczona na dzień 1 kwietnia 2014 roku na godz.
0:00:00. Po otrzymaniu noty z Komendy Chorągwi zostaną naliczone składki w każdym
środowisku.

2. Namiestnictwo harcerskie
Informacja drogą mailową.
.

3. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Lutowa Kapituła Stopni Wędrowniczych
Wędrowniczyc odbędzie się w poniedziałek 28 kwietnia o godzinie 17.00
w siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
Zgłoszenia zbierane są do dnia 14
1 kwietnia.

4. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 18.00 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

5. 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
ogło
termin
Zjazdu Chorągwi Krakowskiej zwołany zostanie Zjazd Nadzwyczajny w Hufcu. Prawdopodobnie
zjazd ten odbędzie się w maju/czerwcu 2014 r.

6. Wiosenny Przegląd Hufca
Komenda Hufca zaprasza na Wiosenny Przegląd Hufca, który odbędzie się w dniach 25-26.04.2014
25
r. - zgłoszenia do 07.04.2014 r.
Hasłem przewodnim tegorocznego WPH jest "Pięknie żyć" nawiązującego do bohatera Naszego
Hufca - Podgórskich Szarych Szeregów.
Historia to nie tylko martyrologia, a Szare Szeregi to nie tylko dywersja i śmierć w imię ideałów. To
także życie codzienne, radości, smutki, pasje i marzenia, którymi kierowali się nasi bohaterowie,
które towarzyszyły im podczas służby dnia codziennego – odkrywania i przeżywania jego całej
jaskrawości.
Program będzie oparty na przełożeniu
przełożeniu na współczesność tych aspektów biografii naszych
bohaterów, które pokazywały ich w normalnym, codziennym życiu młodego człowieka.
Pokażmy, że potrafili nie tylko pięknie umierać, ale także pięknie żyć – tak jak My!

Program:
Zuchy, Harcerze, Harcerze Starsi:

9:00 - Msza Św. w kościele św. Józefa
10:00-14:00 gra
14:30 - apel
Wędrownicy
piątek wieczorem - zajęcia + integracja, całonocne śpiewanki
sobota
9:00 - Msza Św. w kościele św. Józefa
10:00-14:00 - warsztaty
14:30 - apel
piątek wieczorem to integracja dla wszystkich wędrowników - nawet jeśli w sobotę idziesz ze
swoją drużyną na grę
Koszt: tylko sob - 7 zł; pt-sob - 10 zł
płatne przed grą na WPH
Instruktorzy i seniorzy
Piątek wieczorem – wspólne ognisko/kominek
Aby zgłosić swoją drużynę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
Zadanie przedWPH (punktowane)
Wspólnie z drużyną nakręćcie 60 sek. filmik do piosenki Pharrella Williamsa "Happy" -inspiracja
Z fragmentów Waszych filmików powstanie filmik hufcowy :D dlatego nie zapomnijcie o
charakterystycznych elementach (np. chusta :D)
Pokażmy, że HUFIEC KRAKÓW-PODGÓRZE IS ALSO HAPPY :D
Filmiki i pytania można przesyłać na adres wph@krakowpodgorze.zhp.pl
Więcej informacji pojawi się na www.wph.krakowpodgorze.zhp.pl
7.

Scoutcup
ZGŁOSZENIA
Jak zgłosić swoją drużyna na nasz turniej? Oto kilka prostych kroków aby wystąpić w Krakowie na
największej harcerskiej imprezie piłkarskiej w Polsce:
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2014 r. na
adres scoutcup@krakowska.zhp.pl
Wpłać 50 zł od całej drużyny, niezależnie od ilości zawodników w zespole, płatne do 30.04.2014r.,
na konto 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007 lub gotówką
w kasie ZHP Chorągwi Krakowskiej ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków, 2 piętro
Przed przyjazdem na turniej pamiętaj o:
Wydrukowanym i wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.
Pisemnej zgodzie Komendanta Hufca na udział w turnieju.
Pisemnej zgodzie na udział w turnieju osób niepełnoletnich i oświadczeniach o stanie zdrowia
dziecka podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.
ubezpieczenie NNW
Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty – wpisowego
Skrócony Regulamin ScoutCup:
Organizatorem turnieju jest ZHP Chorągiew Krakowska.
Turniej odbędzie się na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 3 (ZSOI nr 3) im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie, ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków (koło os.
Ruczaj).
Termin rozgrywek: 9-11.05.2014 roku
Mecze będą rozgrywane w czterech kategoriach:
I – Urodzeni od 01.01.2001r. do 31.12.2003r.
II – Urodzeni od 01.01.1998r. do 31.12.2000r.
III – Urodzeni 31.12.1997r. i wcześniej – tzw. OPEN
IV – Zespoły żeńskie II
Przesłanie zgłoszenia drużyny do udziału w turnieju oznacza jego akceptacje i stosowanie w
czasie turnieju.

Wszystkie informacje na stronie: http://scoutcup.krakowska.zhp.pl

8. Odznaczenia instruktorów
Komenda Chorągwi podjęła decyzję zgodnie z którą koszty odznaczeń przyznawanych dla
instruktorów jednostki będą przeniesione na jednostki wnioskujące.

9. 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.

10. 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%.

11. Szkolenia dla komendantów i kwatermistrzów
Szkolenia dla komendantów i kwatermistrzów obozów odbędzie się 26 kwietnia 2014 roku. Z racji
Wiosennego Przeglądu Hufca bardzo proszę o informację ile osób nie da rady pojawić się wtedy
na szkoleniu. Można ustalić jedno wspólne spotkanie dla osób z naszego hufca w Chorągwi, na
którym przekazane zostaną wszystkie informacje ze szkolenia.
Zgłoszenia na szkolenie do 17 kwietnia należy wysłać do mnie. Zbiorcze zgłoszenie z hufca
zostanie wysłane do KCH.
Ze szkolenia są zwolnione osoby, które w ciągu 2 lat brały udział w takim szkoleniu. Obowiązkowo
komendant i kwatermistrz ma wziąć udział w szkoleniu

12. 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.

13. Rezerwacje PKP
90 dni przed wyjazdem należy zgłosić wyjazd – dla niektórych termin niebawem. Prosimy
pamiętać o zgłoszeniach. Dokładne informacje zostały rozesłane mailowo do szefów środowisk.
Przy okazji zgłoszeń proszę o zapoznanie się z Regulaminem – są zmiany w kwestii opiekunów
itp.

14. Instrukcja sanitarna
Trwają pracę nad projektem nowej instrukcji sanitarnej (SANEPID). Zachęcam środowiska do
śledzenia informacji, gdyż prawdopodobnie instrukcja wejdzie w życie przed naszymi obozami. W
związku z czym kontrole sanitarne na obozach będą prowadzone wg nowych wytycznych.

15. 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

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

17. Cracovia Maraton
W dniu 18 maja odbędzie się Cracovia Maraton. Będą potrzebni wolontariusze jak co roku do
obstawy imprezy. Do 13.04 proszę o przesłanie ilości osób z każdego środowiska na Cracovia
Maraton. Informacje o zgłoszeniach dokładne będę zbierać do 28 kwietnia mailowo.

18. Wystawa „Jan Paweł II i harcerze wierni dziedzictwu ducha”
W dniach 23 – 30 kwietnia 2014 w lokalu Komendy Chorągwi będzie czynna wystawa
zatytułowana „Jan Paweł II i harcerze wierni dziedzictwu ducha. Wystawa będzie czynna w
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-16.00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 11.0019.00. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia wystawy

19. Kilka terminów imprez chorągwianych, szczegóły niebawem
Chorągiew będzie organizatorem/ współorganizatorem kilku imprez organizowanych w ramach
współpracy z urzędem Wojewódzkim/ Władzami Miasta/ Urzędem Marszałkowskim. Będziemy
poproszeni o pomoc przy organizacji tych imprez. Od naszego udziału w dużej mierze zależą
dofinansowania na Akcje Letnią. Proszę środowiska o deklarację, w których imprezach będzie
mogła wziąć udział:
2 maj – Święto Flagi – rozdawanie flag dla mieszkańców (można pomyśleć o flagach na obozy)
3 maj – 10.00 Msza Święta na Wawelu
3 maj – od ok. 12-17.00 na Błoniach odbędą się różne imprezy dla mieszkańców. Nasza Chorągiew
będzie organizowała zabawy/animacje dla dzieci. Akcja będzie trwała ok. 3h. Chodzi o jakieś tory
przeszkód/ malowania itp.
30 maj – Dni osób Niepełnosprawnych i Dzień Dziecka – Chorągiew jest współorganizatorem tej
imprezy
4 czerwca – Impreza Wolności z okazji 25 lecia wolnych wyborów w okolicy Galerii Krakowskiej.

