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Kraków, dnia 13 kwietnia 2015
Biuletyn 4/2015
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. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 18.00. zgłoszenia na
Komisję Stopni Instruktorskich należy wysyłać na maila: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl.
ksi@krakowpodgorze.zhp.pl

3. Office 365
Zachęcamy do zapoznania się 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
skrzynek pocztowych
zostaną rozpoczęte już niebawem - 10.03.2015 i potrwają do końca kwietnia.
Szczegóły na stronie: http://zhp.pl/office365/

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

5. Ognisko instruktorskie
Komenda Hufca Kraków-Podgórze
Podgórze oraz organizatorzy Wiosennego Przeglądu
Hufca serdecznie zapraszają instruktorów,
instru
przybocznych oraz
funkcyjnych szczepów na OGNISKO INSTRUKTORSKIE, które odbędzie się
25.04.2015 r. na Stanicy Żeglarskiej Hufca na Bagrach w godzinach
18:30-20:30.
Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia
Kontakt: pwd. Anna Nowak
anna.k.j.nowak@gmail.com,
il.com, 500 112 926
Proszę o dystrybucję zaproszenia w swoich środowiskach do kadr
szczepów, przybocznych, seniorów i instruktorów nie działających
już czynnie w hufcu. Zapraszamy do wspólnego śpiewania przy ognisku

6. Zgrupowanie kursów drużynowych "4 Strony
Stro
Świata"
Trwa kurs drużynowych organizowany przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Pochodnia.

7. Majowe Harce Rodzinne
W maju Kraków czeka na wszystkich harcerzy i służy swoim pięknem i mnóstwem
atrakcji.
Pod Wawelem, powstanie Miasteczko Harcerskie w którym odbywać się będą
konkursy, gry, zabawy, warsztaty taneczne, artystyczne, sportowe,

plastyczne.
Na profesjonalnej scenie będzie odbywał się festiwal Harcerska Rewolucja
Muzyczna oraz koncerty gwiazd min. Perły i Łotry
Będą harcerskie łódki na Wiśle, gry, balony i wiele innych niezliczonych
niespodzianek i atrakcji!!!
TO WSZYSTKO 1-3.05.2015
NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ POD WAWELEM!!!
W razie pytań dzwońcie, pytajcie
hm. Anna Nowak - 519-353-323 - PROGRAM
phm.Ewa Job - 506-177-798 - NOCLEGI< WYŻYWIENIE I POBYT W KRAKOWIE
phm.Margaret Antonik - 501-136-190 - HARCERSKA REWOLUCJA MUZYCZNA

8. Strategia – obszar finanse
Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy nad strategią w obszarze finanse na pierwsze
spotkanie, które odbędzie się 22.04 o godzinie 17.30 w lokalu hufca.

9. Wiosenny Przegląd Hufca
"Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż - zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem."
Konfucjusz
Już 25.04.2015 r. odbędzie się Wiosenny Przegląd Hufca Kraków-Podgórze!
W tym roku staniemy się ZAŁOGĄ EKO i dowiemy się jak dbać o nasz największy skarb – Ziemię.
Wspólnie postaramy się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliśmy.
http://wph.krakowpodgorze.zhp.pl/

