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Kraków, dnia 14 września 2015
Biuletyn 7/2015
1. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 16 września o godzinie 17.30.
1
zgłoszenia na Komisję
Stopni Instruktorskich należy wysyłać na maila: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl.

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

3. Kurs przewodnikowski
Przed nami 2 kolejne weekendy kursu przewodnikowskiego:
- 18-20/09/2015
- 9-11/10/2015
Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia’’
„Pochodnia Hufca ZHP Kraków-Podgórze

4. 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
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.

5. Wyjazd kadry hufca
Zgodnie z naszymi ustaleniami z ostatniej rady informujemy, ze w dniach 3-4.10.2015
4.10.2015 planowany jest wyjazdu
kadry hufca, w ramach podziękowania za 4 lata pracy na zakończenie kadencji. Zaproszenia zostały rozesłane.

6. Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej
"KWIntesencja COOLtury" to Inauguracja Roku Harcerskiego 2015/ 2016 ZHP Chorągwi Krakowskiej w Wieliczce
w dniach 25 - 27 września 2015 r.
Organizatorem wydarzenia jest Komenda Hufca ZHP Wieliczka przy współpracy z Komendą Chorągwi
Krakowskiej.

7. Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej -- wolontariusze poszukiwani
Poszukiwane są osoby chętne do służby HSP w trakcie Inauguracji, poszukiwani są także ratownicy medyczni
oraz osoby
y chętne do prowadzenia różnych animacji w sobotę. Zgłoszenia jak najszybciej proszę kierować do
mnie.

8. Nowa instrukcja działania drużyny
Informujemy, że od 1 września obowiązuje Nowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i
klubu specjalnościowego. Informacje o instrukcji można znaleźć na stronie: http://zhp.pl/2015/nowahttp://zhp.pl/2015/nowa
instrukcja-tworzenia-i-dzialania-gromad
gromad-druzyny-kregu-i-klubu-specjalnosciowego/
specjalnosciowego/

9. Karty członkowskie ZHP z funkcją płatniczą - komunikat
Druhny i Druhowie,
W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania przez banki tzw. kart
przedpłaconych i wystąpieniu zastrzeżeń, co do prawidłowości działalności banków z punktu widzenia
obowiązującego prawa, produkcja kart członkowskich ZHP z funkcją płatniczą została wstrzymana.
Informujemy, że w sierpniu została zlecona do produkcji ostatnia partia kart członkowskich ZHP z funkcją
płatniczą.
Wspólnie z bankiem pracujemy nad alternatywnym rozwiązaniem dotyczącym kart członkowskich z funkcją
płatniczą.

10. Nowa instrukcja HALiZ- uwagi
Przypominam o uwagach dotyczących nowej instrukcji HALiZ -- termin nadsyłania uwag do dnia dzisiejszego
tj. do 14 września.

11. Seminarium Szczepowych
Seminarium Szczepowych - to nasza najbliższa propozycja, którą kierujemy do Komendantów szczepów,
członków Komend Szczepów oraz Absolwentów kursów szczepowych.
Seminarium odbędzie się w Krakowie w terminie 17-18 października 2015 r..
Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września! Ankieta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępna jest pod
adresem www.szkolatrenerowzhp.pl

12. Instrukcja działania szczepu -- ważne wycinki
Dokumentacja szczepu
Komenda szczepu zobowiązana jest do przekazywania do komendy hufca następujących dokumentów:
a)
rozkazów komendanta szczepu,
b)
budżetów i sprawozdań finansowych,
c)
planu pracy szczepu na kolejny rok.
Obejmowanie i przekazywanie funkcji komendanta
Objęcie funkcji komendanta szczepu następuje z chwilą mianowania przez właściwego komendanta.
Przekazanie składników majątku ZHP będących w użytkowaniu szczepu, dokumentacji i pieczątek szczepu
nowo wybranemu komendantowi powinno nastąpić w obecności osób kierujących podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład szczepu oraz przedstawiciela komisji rewizyjnej hufca.
W terminie 14 dni od daty mianowania komendant szczepu powinien podpisać zobowiązanie do prowadzenia
szczepu. Wzór zobowiązania do prowadzenia szczepu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

13. Jesienny Złaz Hufca -- wędrownicy: Sejmik Wędrowniczy Wyczyń cuda
Termin: 16-18.10
Zgłoszenia:
Uczestnicy zgłaszają się jako patrol mailowo na adres: katarzyna.tylek@zhp.net.pl
Termin zgłoszeń upływa 30 IX 2015
Termin nadesłania zadania przedsejmikowego oraz wpłaty dodatkowej składki zadaniowej upływa 10 X 2015
Patrole zostaną zakwalifikowane w momencie nadesłania zadania przedsejmikowego oraz wpłaty dodatkowej
składki za patrol.
Ostateczna lista zakwalifikowanych patroli pojawi się 11 X 2015 na stronie referatu. Istnieje ewentualna
możliwość zgłaszania się osób indywidualnie.
W późniejszym czasie w miarę możliwości zostanie utworzony patrol z zebranych osób.
Zgłoszenia powinny zawierać:
Nazwę patrolu,
Imię i nazwisko oraz kontakt mailowy i telefoniczny patrolowego (oraz opiekuna jeśli jest to inna osoba),
Liczbę osób w patrolu,
Drużynę i hufiec,
Informacje o specjalnych potrzebach żywieniowych.
Dokładne informacje znajdują się na fb Referatu wędrowniczego Chorągwi Krakowskiej

14. Jesienny Złaz Hufca -- zuchy, harcerze, harcerze starsi
Termin:
Harcerze, Harcerze Starsi: 23-25.10
Zuchy: 24-25.10
Zgłoszenia: do 12.10. na maila sabina.stan@krakowpodgorze.zhp.pl
Kwota: 20 zł (zuchy) / 25 zł (harcerze/harcerze starsi)
Niebawem ruszy strona jesiennego -- bieżące informacje na stronie hufca oraz fb hufcowym
Harcerze starsi: obrzędowość PRL,
Harcerze: Chwyć za miecz
Komendant Jesiennego: hm. Sabina Stan
Komendanci pionów: namiestnicy

15. Umowy ze szkołami
Przypominamy wszystkim środowiskom o konieczności podpisania umów użyczenia harcówek/ pomieszczeń
w których odbywają się zbiórki.

16. Propozycje programowe ZHP
Na Wasze skrzynki mailowe oraz na maile Waszych drużynowych trafiło kilka propozycji programowych,
zachęcam do zapoznania się z nimi i wdrożenia w swoją pracę śródroczną.

17. Plany pracy
Informuję, że termin składania planów pracy jednostek to poniedziałek, 14.09.2015r. Plany należy składać
drogą mailową według poniższej listy:
- drużyny zuchowe: namiestnik zuchowy phm. Joanna Kasprzyk, email:

zuchowe@krakowpodgorze.zhp.pl
- drużyny harcerskie: namiestnik harcerski: phm. Paulina Belczyk, email: p.belczyk@gmail.com
- drużyny starszoharcerskie: namiestnik starszoharcerski phm. Natalia Krawczyk, email:
tuesresponsabledetarose@gmail.com
- drużyny wędrownicze: namiestnik wędrowniczy: phm. Sylwia Gudyka, email: sylwiagudyka@gmail.com
- drużyny NS: hm. Sabina Stan, email: sabina.stan@krakowpodgorze.zhp.pl
- drużyny wielopoziomowe: hm. Sabina Stan, email: sabina.stan@krakowpodgorze.zhp.pl
- szczepy: hm. Sabina Stan, email: sabina.stan@krakowpodgorze.zhp.pl

