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Biuletyn 9/2015
1. Dyżury członków komendy hufca
Komendant: hm. Michał Łesyk
Poniedziałek, Czwartek 18:00--19:30, lub po umówieniu
Skarbnik: hm. Łukasz Stan
pierwszy poniedziałek miesiąca 18:00-19:30
18:00 19:30 oraz po wcześniejszym umówieniu
Z-ca
ca komendanta hufca ds. programu:
programu phm. Paulina Belczyk
drugi wtorek miesiąca 18:30-20:00,
20:00, lub po wcześniejszym umówieniu drogą mailową
Członek komendy ds. pracy z kadrą:
kadrą phm. Dorota Prusinkiewicz
trzecia środa miesiąca 19:00-20:00
20:00
Członek komendy ds. organizacyjnych:
organizacyjnych pwd. Michał Rzepecki
po wcześniejszym umówieniu
Członek komendy ds. kształcenia:
kształcenia phm. Adam Bałas
drugi czwartek miesiąca 18:00-19:30
18:00
Informujemy, że w dniach 22.12.2015-4.01.2016
22.12.
4.01.2016 dyżury członków komendy w hufcu nie
będą się odbywały
2. Numer telefonu i adres ee -mail hufca
Informujemy, że ze względów technicznych uległ zmianie numer telefonu hufcowego.
Nowy numer telefonu hufca to: 515515 -835835-902
Informujemy, że wszelka korespondencja elektroniczna z komendantem hufca
prowadzona jest za pośrednictwem adresu: krakowpodgorze@zhp.pl i bardzo proszę
kierować tam korespondencję do hufca. Adres krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl
stopniowo będzie wygaszany a korespondencja tam trafiająca będzie przekierowywana.
3 . Zatwierdzanie HAZ 2016
Komendant hufca informuje, że ostatecznym terminem zatwierdzania w hufcu
dokumentacji HAZ 2016 jest 11.12.2015
11
r. Po tym terminie dokumenty nie zostaną
zatwierdzone. Przypominam, że wersję elektroniczną dokumentacji zimowisk należy
przesłać na adres wypoczynek@krakowpodgorze.zhp.pl Jednocześnie przypominam, że
dokumenty zatwierdzane są dwuosobowo zgodnie z pełnomocnictwem.
pełnomocnictwem
UWAGA: Instruktorzy, którzy chcą być wychowawcami podczas HAZ 2016 muszą mieć
opłacone składki członkowskie co najmniej za I kwartał 2016 r.

4. Opłatek instruktorski
W imieniu komendy hufca serdecznie zapraszamy na Opłatek Instruktorski Hufca ZHP
Kraków-Podgórze, który odbędzie się 14.12.2015 o godzinie 18:00 w SP nr 29. Każde
środowisko proszone jest o przygotowanie potrawy na wspólny stół. Namiestnictwa
natomiast proszone są o przygotowanie jednej kolędy, którą zaprezentują podczas
spotkania.
5. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
6 . Komisja Stopni Instruktorskich
Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w środę 16.12.2015 r. o godzinie
17:30 w siedzibie hufca. Wnioski należy przesyłać na adres: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl
7. Namiestnictwo Zuchowe
Wszystkich drużynowych zapraszamy na spotkanie namiestnictwa zuchowego, które
odbędzie się w poniedziałek - 7.12.2015 r. o godzinie 18:30 w lokalu hufca.
8 . Namiestnictwo Harcerskie
Wszystkich drużynowych zapraszamy na spotkanie namiestnictwa harcerskiego, które
odbędzie się 21.12.2015 r. o godzinie 18:30.
9. Namiestnictwo Wędrownicze
Wszystkich drużynowych wędrowniczych zapraszamy do udziału w Wędrowniczym
weekendzie w górach, w terminie 4-6.12.2015. Szczegóły na stronie hufca lub na FB.
10.
10. WOŚP
Termin zgłoszeń na WOŚP został przedłużony do 5.12.2015 r. Podpisywanie ankiet
będzie możliwe codziennie do 10.12.2015 r. w lokalu hufca w godzinach 18-19:30.
Szczegóły odnośnie sposobu zgłoszenia znajdują się na stronie hufca.
11.
11. Szlachetna Paczka
Hufiec organizuje w tym roku paczkę w ramach akcji Szlachetna Paczka. Poniżej podstawowe informacje,
więcej szczegółów na stronie hufca.
1. Sprawdź na liście na stronie hufca jakie rzeczy są jeszcze potrzebne. Zadeklaruj co jesteś w stanie
pozyskać.
2. Wraz ze swoją drużyną/rodziną/znajomymi zorganizuj rzeczy.
3. Przynieś je do hufca do 10.12.2015 roku i zostaw w specjalnie wyznaczonym miejscu.
4. Miej świadomość, że sprawiłeś komuś radość.
Organizatorem akcji jest dh. Małgorzata Panuś, kontakt: malgorzata.panus@zhp.net.pl

12.
12. Kursy
Podajemy terminy kursów ZKK „Pochodnia” w pierwszym półroczu 2016 r.
Kurs przewodnikowski:5-7.02.2016, 19-21.02.2016, 4-6.03.2016
Kursy metodyczne: 1-3.04.2016 oraz 15-17.04.2016

13.
13 . HarcApp

Zachęcam do pobierania i korzystania z aplikacji przygotowanej przez naszego instruktora pwd.
Daniela Iwanickiego. Aplikacja nazywa się HarcApp i jest do pobrania w Sklepie Google.

14.
14. Betlejemskie Światło Pokoju
Uroczystość przekazania BŚP odbędzie się w niedzielę - 13.12.2015 r. Reprezentacje
środowisk hufca spotykają się o godzinie 15:30 pod kościołem Bernardynów aby
następnie całym hufcem udać się na Wawel. W tym roku Msza Święta zostanie
odprawiona w Katedrze na Wawelu a dopiero po Mszy nastąpi przejście na Rynek
Główny.
15.
15. Finanse
Informuję o konieczności rozliczenia wszystkich zaliczek pobranych z hufca przed
końcem roku kalendarzowego.
16.
16 . Konto składkowe
Informuję o nowym koncie składkowym hufca. Na podane niżej konto należy wpłacać
wyłącznie składki członkowskie: 43 1030 0019 0109 8503 3002 0320

