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Kraków, dnia 4 maja 2015
Biuletyn 5/2015
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 W
razie potrzeby szkolenia z obsługi ESHD proszę o informację bezpośrednio do mnie, możemy ustalić termin
pon/śr na takie szkolenie dla chętnych.

2. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 20 maja o godzinie 18.00. zgłoszenia na Komisję Stopni
Instruktorskich należy wysyłać na maila: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl.

3. Namiestnictwo harcerskie
Namiestnictwo harcerskie odbędzie się w pon 18.05 o godz. 18:30 jednak będzie miało formę inną niż zwykle.
Prosimy o zarezerwowanie sobie trochę większej ilości czasu i przyjście w rzeczach, które mogą ulec
pobrudzeniu :)
Szczegółowe informacje co do miejsca spotkania zostaną podane na tydzień przed zbiórką

4. Odznaka Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków - Podgórze
Prosimy o przekazanie w środowiskach swoim wszystkim instruktorom informacji o regulaminie Odznaki Za
Zasługi dla Hufca ZHP Kraków – Podgórze. Zachęcamy wszystkim do składania
adania wniosków. Informujemy, że
powołana została Kapituła odznaki w składzie: hm. Joanna Sierant, hm. Maciej Kluza, hm. Jerzy Klinik.

5. Namiestnictwo zuchowe
Zapraszamy na najbliższe spotkanie namiestnictwa zuchowego, które odbędzie się w dniu 19 maja
ma o godzinie
18.00 w lokalu hufca.

6. Namiestnictwo starszoharcerskie
Zapraszamy na najbliższe spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego,, które odbędzie się w dniu 26 maja o
godzinie 18.00 w lokalu hufca.

7. Namiestnictwo wędrownicze
Zapraszamy na najbliższe spotkanie namiestnictwa wędrowniczego,, które odbędzie się w dniu 20 maja o
godzinie 19.30 na stanicy hufcowej Bagry.

8. Szkolenie finansowe - odwołane
Planowane na 9 maja szkolenie finansowe dla kadry szczepów zostaje odwołane.
odwołane. Ze względu na to, że
planowane są zmiany w instrukcjach jednostek szkolenie odbędzie się po opublikowaniu tych zmian –
prawdopodobnie we wrześniu.

9. Zjazd Zwykły Hufca ZHP Kraków - Podgórze
Informuję, że zjazd zwykły Hufca ZHP Kraków – Podgórze odbędzie
e się 7 listopada 2015 roku. Uchwała
zwołująca zjazd zostanie rozesłana w najbliższych dniach po ustaleniu miejsca zjazdu. W związku z tym, że
czynne prawo wyborcze będą miały jedynie osoby z pełniącą funkcję informujemy,
informujem że w związku z tym w tym
roku restrykcyjne będą terminy doniesienia planów pracy do hufca, proszę o terminowość w tym zakresie.

10. Fotografia dla laika
W ramach szkoleń zespołu promocji hufca zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Dla laika” Tym razem
fotografia dla laika, szkolenie odbędzie się 14 maja o godzinie 18.30 w lokalu hufca. Na szkolenie należy zabrać
aparat i statyw (jeśli się ma). Zachęcamy i zapraszamy do udziału wszystkich.

11. Nowy Regulamin Mundurowy:
Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Mundurowym
http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20150421_165358_zal_u_gk_59_2015_mundury.pdf

12. HALiZ
Przypominamy, że wszystkie dokumenty do KCH związane z Akcją Letnią należy złożyć najpóźniej do 1.06.

13. Urlop komendantki
Informuję o swoim planowanym urlopie – jeden z dwóch poniższych terminów: 22.06 – 03.07 lub 06.07-17.07.
W tym terminie nie będę dostępna pod telefonem komórkowym. Informuję również, że w miesiącu lipcu
Łukasz nie będzie dostępny, w związku z tym, Ew. przelewy z konta hufcowego i wszelkie kwestie, które
wymagają dwuosobowych zatwierdzeń należy załatwić do 20 czerwca.

14. Wyjazd kadry hufca
Zgodnie z naszymi ustaleniami z ostatniej rady informujemy, ze w dniach 2-4.10.2015 planowany jest wyjazdu
kadry hufca, w ramach podziękowania za 4 lata pracy na zakończenie kadencji. Wyjazd w większości będzie
finansowany przez hufiec, Kierunek wyjazdu, który również ustaliliśmy wspólnie to Góry Stołowe

15. Prace nad strategią
Informujemy, że wszystkie zespoły, które pracują nad strategią powinny ukończyć swoje prace do końca
czerwca. Całościowy projekt strategii zostanie rozesłany mailowo, mam również nadzieję, przedyskutować go
na wrześniowej radzie hufca. Proszę więc o przygotowanie się w środowiskach do wrześniowej rady. Pracując
nad strategią wcześniej mam nadzieję, że uda nam się sprawnie przeprowadzić Zjazd Hufca.

16. Scout Cup
W dniach 22-24.05 odbędzie się Turniej Scout – Cup. 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).
Wszelkie informacje na temat turnieju można znaleźć na stronie http://scoutcup.krakowska.zhp.pl

17. Inauguracja – zgłoszenia ruszają już w połowie maja.
Informujemy, że wszystkie zespoły, które pracują nad strategią powinny ukończyć swoje prace do końca
czerwca. Całościowy projekt strategii zostanie rozesłany mailowo, mam również nadzieję, przedyskutować go
na wrześniowej radzie hufca. Proszę więc o przygotowanie się w środowiskach do wrześniowej rady. Pracując
nad strategią wcześniej mam nadzieję, że uda nam się sprawnie przeprowadzić Zjazd Hufca.

18. Płatności hufca do Chorągwi a granty
Informujemy, że Chorągiew ma prawdopodobnie dostać granty na działalność w ramach m.in. ekologii, granty
te mają również trafić do hufców. Jednak o granty będą mogły ubiegać się TYLKO i wyłącznie środowiska, które
nie mają żadnych zaległości finansowych w stosunku do chorągwi, wliczając w to składkę 1 zł. W związku z
tym informujemy, że Hufiec pozostaje przy swojej decyzji, że 1 zł będzie odprowadzany tylko i wyłącznie za
osoby, które wpłacą do tą składkę jako darowiznę do hufca. Planujemy się ubiegać o granty, natomiast jeśli
wpłaty z 1 zł nie wpłyną, nie będziemy mieli możliwości starania się o dodatkowe środki finansowe na
działalność.

19. Zobowiązania
W związku z moim planowanym urlopem i już poumawianymi niektórymi spotkaniami proszę o
wcześniejszym zastanawianiu się o potrzebie zorganizowania zobowiązania instruktorskiego i kontakcie ze
mną.

