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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,
harcerskie starszo harcerskie i wędrownicze
Terminy zostaną podane drużynowym mailowo.

3. Namiestnictwo zuchowe
Namiestnictwo zuchowe w tym miesiącu odbędzie się 12 czerwca o godz. 18:00 w lokalu hufca,

4. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 16 czerwca o godzinie 17.00 w
siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.

5. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18.00 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

6. Wędrowniczy kurs ratowniczy
W dniach 18-22.06
22.06 odbędzie się organizowany
organizowany przez Referat Ratowniczy naszego Hufca
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy.
kiedy: 18 - 22 czerwca 2014 (cały długi weekend kiedy jest Bożego Ciała, kurs odbywa się w
całości na jednym zjeździe)
gdzie: jedna z szkół na terenie Krakowa
koszt: około
ło 100 zł (jest szansa na dofinansowanie z hufca, ok. 25-30
25 30 zł, w tej sprawie trzeba
będzie się skontaktować ze Skarbnikiem hufca tzn. wypełnić wniosek w e-biurze)
e biurze)
zgłoszenia: na adres mailowy: jacek.kulig@zhp.net.pl do 11 czerwca 2014 do godziny 23:59
Kurss jest dla osób które ukończyły 16 lat.
W razie pytań pisać na podany adres mailowy.

7. Instruktorskie Bagry
Zapraszamy wszystkich instruktorów w dniu 14 czerwca o godzinie 10.00 na imprezę hufcową na
Bagrach. W planie gra terenowa, żeglowanie, wieczorne ognisko, grill. Koszt 5 zł. Zgłoszenia do 12
czerwca do dh Jakuba Tastekin jakub.tastekin@onet.pl

8. Zjazd Nadzwyczajny Hufca
Zjazd Nadzwyczajny Hufca planowany jest na poniedziałek 9 czerwca na godz. 18.00 w Sali
widowiskowej DK Podgórze. Przypominamy wszystkim
wszystkim instruktorom o konieczności

9. Wakacyjne dyżury
Informuję, że w czasie wakacji dyżury członków komendy są odwołane. Na poniedziałkowych
dyżurach będzie dostępna komendantka,
komendantka, będą się one odbywać w zależności od potrzeb, proszę
więc o wcześniejszy kontakt. Informacje o ew. braku dyżuru poniedziałkowego komendantki będą

na bieżąco aktualizowane na stronie hufca. Godziny i terminy dyżurów będą także zależne od
funkcjonowania Domu Kultury Podgórze w okresie wakacyjnym. W związku z tym bardzo proszę o
upewnienie się mailowe lub telefoniczne o tym, że dyżur się odbędzie.

10. Sprawy finansowe
Informuję, że skarbnik hufca będzie niedostępny w lipcu ze względu na wyjazd na swój obóz. W
związku z tym bardzo proszę wziąć to pod uwagę przy rozliczaniu faktur. W tym okresie nie będzie
także możliwości wykonanywania przelewów z konta hufcowego.

11. Kontakt z komendantką w czasie wakacji
Informuję, że nie przewiduję, żadnych dłuższych nieobecności w okresie wakacyjnym. Powinnam
być dostępna pod mailem non stop, o ew. dłuższych nieobecnościach postaram się informować
na bieżąco. Non stop będę także dostępna pod telefonem, nie planuję wyjazdów zagranicznych. W
razie jakichkolwiek problemów w czasie Akcji Letniej proszę o kontakt telefoniczny.

12. Terminy składania planów pracy
Informuję, że do końca czerwca postaramy się przedstawić terminarz składania planów pracy
jednostek hufca w roku harcerskim 2014/2015. Terminarz zostanie umieszczony na stronie hufca
oraz rozesłany mailem niezwłocznie po jego ustaleniu.

13. Rozliczenie faktur czerwcowych
Termin rozliczania faktur czerwcowych mija w dniu 30.06 – ze względu na późniejszy wyjazd
skarbnika na obóz.

