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Kraków, dnia 1 czerwca 2015
Biuletyn 6/2015
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
informację bezpośrednio do mnie, możemy ustalić termin
pon/śr na takie szkolenie dla chętnych.

2. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 17 czerwca o godzinie 18.00. zgłoszenia na Komisję
Stopni Instruktorskich należy wysyłać na maila: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl.

3. Odznaka Za Zasługi dla Hufca ZHP
Z
Kraków - Podgórze
Przypominamy o możliwości składania wniosków
wniosków o Odznakę Za Zasługi dla Hufca Kraków – Podgórze.

4. Namiestnictwo zuchowe
Serdecznie zapraszamy całą kadrę zuchową na ostatnie Namiestnictwo Zuchowe w tym roku harcerskim, które
odbędzie się 9 czerwca o godz. 18:00 na Stanicy Żeglarskiej Hufca Kraków-Podgórze
Kraków Podgórze na Bagrach. Nie może Was
zabraknąć!

5. Namiestnictwo wędrownicze
W imieniu namiestnictwa wędrowniczego serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich wędrowników
hufca (z drużyn czy bez)! Zbieramy się 10 czerwca o 17.50 na Kopcu Kraka, gdzie po krótkiej, lecz nie
pozbawionej wrażeń grze terenowej zapraszamy na grilla nad zalew Bagry.
Zgłoszenia do 7 czerwca prosimy kierować na adres: Maciej.kurek@zhp.net.pl.
W zgłoszeniu: nazwa środowiska oraz ilość osób zgłaszanych, kontakt telefoniczny.
Koszt uczestnictwa (na pokrycie kosztów grilla) 3 zł od osoby (płatność na miejscu)
miejscu)
Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie: długopisu oraz kartki papieru (lub np. zeszytu)
Pytanie proszę kierować na adres: daniel.iwanicki@zhp.net.pl tel 662312903

6. Kurs przewodnikowski
Zapraszamy na kolejny Kurs Przewodnikowski w naszym Hufcu.
Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Kraków
Kurs trwa 3 weekendy:
- 4-6/09/2015
- 18-20/09/2015
- 9-11/10/2015
Koszt: 240 zł
W cenie zapewniamy: zakwaterowanie (w szkole i ośrodkach),
ośrodkach) obiad na każdym zjeździe,
zjeździe koszulkę, nagrody na
zakończenie, materiały programowe,
programowe niespodziankę dla uczestników, ubezpieczenie.
ubezpieczenie
Termin zgłoszeń do 17/08/2015 (za pomocą formularza)
Pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze
Kraków
Termin wpłat: do 17/08/2015. Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem "kurs pwd + imię i nazwisko"
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa

w kursie.
Wymagania wobec uczestników:
- Minimum 16 lat (rocznikowo)
- Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

7. Zjazd Zwykły Hufca ZHP Kraków - Podgórze
Informuję, że zjazd zwykły Hufca ZHP Kraków – Podgórze odbędzie się 7 listopada 2015 roku w SOSW dla
Dzieci Słabowidzących i Niewidomych przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie o godzinie 9.30. Zgodnie z ordynacją
wyborczą 21 dni przed zostanie opublikowana lista z czynnym i biernym prawem wyborczym. Na 14 dni przed
zostaną rozesłane sprawozdania i inne materiały. Sprawozdania oraz inne materiały t.j. projekt strategii w czasie
zjazdu nie będą dostępne w formie drukowanej. Regulamin i porządek obrad będą dostępne w wersji
drukowanej.

8. Raport z imprez szczepowych do 3 czerwca
Nasz hufiec bierze udział we współzawodnictwie hufców, ostatnio zmieniły się zasady i oceniane są imprezy
nie tylko hufca, ale też każde inne w których bierze udział reprezentacja z minimum 3 drużyn.
Ponieważ w hufcu nie mamy wszystkich informacji proszę żebyście mi
odesłali informację dotyczą:
- imprez własnych - 1 dniowych
- imprez z nocleg - minimum 2 dni
- imprez jakie robicie dla środowiska lokalnego, lub w których pomagacie (dla szkoły, parafii, dzielnicy)
- imprez chorągwianych na jakich się pojawiliście
- Imprez innych hufców
- Oraz informacja o kursach w jakich braliście udział - wszystkie kursy hufcowe, lub kursy, na które macie
zgodę z hufca są ujęte w raporcie - który ja piszę więc chodzi o jakieś ew. dodatkowe.
Co muszę mieć:ilość osób, termin i miejsce
Czas na wysłanie raportu do mnie do 3 czerwca.

9. Urlop komendantki
W dniach 6-17 lipiec jestem na urlopie we Włoszech. W tym terminie jestem dostępna tylko i wyłącznie pod
telefonem komórkowym. W razie potrzeby pilnego kontaktu, jakby się wam nie udało skontaktować ze mną
można się kontaktować z Przemkiem pod numerem 660463051.
Proszę o informację o wszystkich pilnych sprawach.
W razie spraw pilnych drugą osobą kontaktową jest Michał Łesyk.

10. 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

11. Prace nad strategią
Na wrześniowej Radzie Hufca planujemy przedstawić wstępny projekt Strategii Hufca na lata 2015-2019, która
powstaje w zespołach. Dokładne informacje i termin zostaną rozesłane w czasie wakacji.

12. 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.

13. 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.

