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1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu i bieżącym aktualizowaniu
aktualizowaniu systemu ewidencja ZHP pamiętając o
zbliżających się obozach.

2. Namiestnictwo harcerskie
Zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich i wielopoziomowych w
tym pionie na namiestnictwo harcerskie, które odbędzie się 19 maja o godz. 17.45.
17.45

3. Namiestnictwo zuchowe
Namiestnictwo zuchowe w tym miesiącu odbędzie się 15 maja o godz. 18:00 na Bagrach,
spotykamy się przed wejściem do stanicy, wyjątkowo bez mundurów, tylko w koszulkach
harcerskich.

4. Namiestnictwo starszo harcerskie i wędrownicze
Termin spotkań namiestnictwa starszo harcerskiego i wędrowniczego zostanie podany
po
mailowo w
późniejszym terminie.

5. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Najbliższa Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 19 maja o godzinie 17.00 w
siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.

6. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 28 maja o godzinie 18.00 w siedzibie hufca.
Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

7. Warsztaty
y namiestnictwa zuchowego
Jednodniowe warsztaty organizowane przez namiestnictwo zuchowe odbędą się w ramach
comiesięcznego spotkania namiestnictwa zuchowe w dniu 7 czerwca, tj. sobota w godz. mniej
więcej od 9 do 17, szczegóły zostaną przekazane na najbliższym
najbliższym namiestnictwie. Tematyka to
nabór i kolonia zuchowa.

8. Wędrowniczy kurs ratowniczy
W dniach 18-22.06
22.06 odbędzie się organizowany przez Referat Ratowniczy naszego Hufca
Wędrowniczy kurs ratowniczy. Dokładne informacje zostaną przekazane niebawem.

9. Staroszharcerski kurs ratowniczy
W dniu 31.05 odbędzie się organizowany przez Referat Ratowniczy naszego Hufca Starszoharcerski
kurs ratowniczy. Dokładne informacje zostaną przekazane niebawem.

10. Instruktorskie Bagry
Zapraszamy wszystkich instruktorów w dniu 14 czerwca na imprezę hufcową na Bagrach. W tym
roku powiedzmy, że późne otwarcie sezonu, ze względu na napięty harmonogram imprez.
Dokładne informację zostaną wysłane drogą mailową.

11. Terminy AL 2014 - MKO
Informuję, że w dniu 15 maja mija termin składania do Komendy Chorągwi wniosków grantowych
do Kuratorium Oświaty. Dokładne informacje znajdują się na zakładce wypoczynek na stronie
chorągwi. Informacje mailowo spływają na bieżąco do szefów środowisk.

12. Zjazd Nadzwyczajny Hufca
Zjazd Nadzwyczajny Hufca planowany jest na poniedziałek 9 czerwca na godz. 18.00 w lokalu
Hufca. Decyzja i uchwała o zjeździe zostaną podane w późniejszym terminie. Zjazd nadzwyczajny
zostanie zwołany celem wybrania delegatów na zjazd chorągwi, który odbędzie się w dniu 18
października 2014 r.

