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Kraków, dnia 6 marca 2017

Biuletyn 3/2017
1. Komisja Stopni Instruktorskich
Kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 20.03.2017 r. o godzinie 17:30 w
siedzibie hufca. Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać na adres mailowy KSI
ksi@krakowpodgorze.zhp.pl na co najmniej 14 dni przed zbiórką KSI. Przypominam, że od 04.01.2017 r. obowiązuje
nowy Regulamin KSI oraz nowe wzory załączników (program, wniosek, raport, sprawozdanie).
2. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Hufcowa KSW planuje sprawdzenie pracy szczepowych kapituł stopni wędrowniczych. W związku z tym proszę o
przesłanie na maila ksw@krakowpodgorze.zhp.pl informacji czy w szczepie działa kapituła, podanie jej składu (wraz ze
stopniami) oraz na jakie stopnie próby są otwierane. Na tą informację KSW czeka do 15 lutego. Natomiast następnym
krokiem będzie przeglądnięcie dokumentacji kapituł szczepowych, dlatego prosimy o jej dostarczenie do hufca do 6
marca. Chodzi nam o okres od września 2015r.
3. Namiestnictwo Zuchowe „Wigwam”
Zespół namiestniczy zaprasza na spotkanie namiestnictwa zuchowego, które odbędzie się w ostatnim tygodniu marca.
Szczegóły już niebawem na FB namiestnictwa.
4. Namiestnictwo Starszoharcerskie HS „Millennium”
Zespół namiestniczy zaprasza na spotkanie namiestnictwa, które odbędzie się 20.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie
19:00 w hufcu. Spotkanie będzie poświęcone budowaniu programu obozu. Podczas spotkania przedstawione zostaną też
wyniki współzawodnictwa za pierwszy okres.
5. Namiestnictwo Wędrownicze
Serdecznie zapraszam wszystkich (drużynowych, przybocznych, szczepowych, chętnych do działania wędrowników),
którzy chcieliby trochę pogadać, zaplanować nasze wspólne działania, jak i wspólnie coś pogotować i zjeść a nawet
zagrać kilka piosenek! Będzie wesoło, kulinarnie, rozśpiewanie tylko...musicie przyjść :) 15 marca, godzina 18:30, ul.
Bochenka 25a/151 . Termin jest podany z takim wyprzedzeniem, że na zbiórki można znaleźć zastępstwo, spotkania
można przesunąć albo się na tenże termin nie umawiać :)
6. Wiosenny Przegląd Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Jesteście ciekawi Mitycznego Świata? Zapraszamy na Wiosenny Przegląd Hufca, który w tym roku odbędzie się
22.04.17r. i będzie oparty o legendy i mitologię. Zuchy poznają tajemnice hejnału i pomogą dzielnemu Szewczykowi
pokonać groźnego smoka. Harcerze zgłębią tajemnicę powstania wszechświata, napotykając na swej drodze mitycznych
bogów. Harcerze Starsi wyruszą do Japonii, gdzie postarają się przywrócić wciąż zaburzoną równowagę między
nowoczesnością a starożytnymi legendami. Koszt - 15 zł. Zbierajcie drużyny i gromady i widzimy się w kwietniu!
Więcej informacji już wkrótce na FB i stronie hufca! Komendantem tegorocznego WPH jest pwd. Zuzanna Kozioł
(zuzanna.koziol@zhp.net.pl)
7. Rajd Podwawelskiego Smoka
Tegoroczna XXVI edycja Rajdu Podwawelskiego Smoka odbędzie się w dniach 30.03-02.04.2017. Koszt dla zuchów 10
zł, a dla pozostałych pionów 25 zł. Motywem przewodnim tegorocznej edycji są lata dwudzieste XX wieku. Zgłoszenia
do 10 marca przez formularz dostępny na stronie: http://www.swarozyca.pl/smok/
8. Konkurs dotyczący pracy z bohaterem dla wędrowników
Poniżej szczegóły dotyczące konkursu związanego z pracą z bohaterem dla wędrowników. Namiestnictwo proponuje trzy
różne formy udziału w konkursie
A: Zbiórka - sąd nad problemem/debata o tematyce związanej z bohaterem hufca.
B: Zredagowanie jednego z numerów (fikcyjnego) tygodnika "Kurier Podgórski" z czasów działania Podgórskich

Szarych Szeregów i rozpowszechnienie ich w hufcu. Ich hufcka będzie zarówno promocyjna, jak i informacyjna.
C: Akcja społeczna o zasięgu lokalnym lub miejskim dotycząca bohatera hufca.
Zadania wypisane są hasłowo, byście mogli zinterpretować to w drużynach, pobudzić swoją kreatywność i dołożyć jak
najwięcej do siebie. Jeśli coś zrealizowaliście - wyślijcie krótki raport do namiestnika.
9. Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej
Serdecznie zapraszamy na ŚWIĘTO ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ, które 25 marca 2017 roku odbędzie się na
Rynku Głównym w Krakowie!
W imprezie mogą wziąć udział patrole z gromad zuchowych, drużyn H, HS i W. Patrole mogą liczyć max 15 osób +
opiekun. Koszt udziału to 5 zł od osoby. Wpłaty za cały patrol należy przekazać bezpośrednio na konto programowe ZHP
Chorągwi Krakowskiej. Szczegóły w regulaminie na stronie chorągwi.
ZGŁOSZENIA:
Do 15.03.2017 przez elektroniczny formularz: http://tiny.pl/gf5zn
10. Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy organizowany przez Referat Ratowniczy Hufca Kraków - Podgórze! Chcesz
zostać ratownikiem ZHP? Nauczyć się pierwszej pomocy? Jeśli tak to już teraz zapraszamy na kurs! Kurs przeznaczony
jest dla wędrowników powyżej 16 roku życia. Termin kursu to 19-21.05.17r. oraz 26-28.05.17r.
11. Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy
W dniach 7-9 kwietnia 2017 odbędzie się Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy. Na który zapraszamy członków
drużyn starszoharcerskich naszego hufca. Szczegóły na FB referatu ratowniczego.
12. 16 godzinny Kurs Pierwszej Pomocy
Kurs przeznaczony dla osób realizujących próby przewodnikowskie. Jeżeli nie chcecie iść na kurs WKPP to propozycja
właśnie dla Was. Ukończenie kursu jest akceptowane przez KSI jako kurs pierwszej pomocy niezbędny do pełnienia
funkcji instruktora ZHP.
13. ScoutCup 2017
V już edycja Międzynarodowego Harcerskiego Turnieju Piłkarskiego ScoutCup odbędzie się w dniach 19-21.05.2017 r.
w Nowej Hucie. Koszt to 100 zł za drużynę. Szczegóły w regulaminie: https://goo.gl/aQaX5f
Zgłoszenia i zgody: https://goo.gl/QKPhIU
Szczep „Preria” poszukuje harcerzy starszych do wspólnej reprezentacji Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Zainteresowane
drużyny proszę o kontakt z phm. Adamem Bałasem lub hm. Pawłem Grabką.
14. Wędrownicza Watra 2017
W tym roku pod hasłem "Bądź zmianą" w samym sercu Bieszczad odbywa się nic innego, jak Wędrownicza Watra!
Wędrówki trwają od 19 do 22 a zlot od 23 do 27 sierpnia. Trzeba rezerwować termin 19-27 sierpnia.
Co można tam zrobić?
A. Zebrać patrol! (od 5 do 15 osób)
B. Zorganizować trasę! (konkurs :))
C. Dołączyć do służby (IST!)
Wszystkie informacje znajdziecie tu: http://watra.zhp.pl/
Bądźcie zmianą, spotkajmy się na Watrze! W tym roku zapraszam szczególnie, bo Bieszczady i sama Watra są bliskie
memu sercu jak nic innego harcerskiego :)
15. HAL 2017
Komendanci szczepów otrzymali na maila formularze konkursu Urzędu Miasta Krakowa na dofinansowanie
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Termin składania dokumentów w Komendzie Chorągwi mija 13.03.2017 o
godzinie 12:00
16. Kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia
W tym roku odbędzie się pierwszy w naszej Chorągwi kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia odbędzie się w Krakowie
w terminie 10-12.03.2017 (teoria) i 17-19.03.2017 (praktyka)
Koszt kursu:
- uczestnicy: 100 zł za całość
- kadra pomocnicza - 30 zł za dwa weekendy
Ankiety Zgłoszeniowe:
http://tiny.pl/gfwmk - uczestnicy (zlikwidujcie spację przez kropką)
http://tiny.pl/gfwm2 - kp (zlikwidujcie spację przez kropką)
Szczegóły na FB lub mailowo: katarzyna.kuzniarowska@zhp.net.pl

17. Półmaraton Marzanny – wolontariat
Jak co roku nasz hufiec wspiera Półmaraton Marzanny poprzez organizację jednego z punktów wodnych na biegu.
Impreza odbędzie się 19.03.2017 r. w godzinach 9:30- 14:00. Każdy wolontariusz otrzyma gadżety biegowe. Do służby
zapraszamy harcerzy starszych i wędrowników.
Zgłoszenia przez FB lub drogą mailową do 5.03.2017.
18. Repozytorium ZHP
Zachęcamy do korzystania z repozytorium ZHP na którym można znaleźć materiały graficzne pomocne w codziennej
działalności (1 procent, grafiki na FB, czcionki, szablony) oraz wszystkie propozycje programowe i poradniki w wersji
elektronicznej. Dostęp do repozytorium posiada każda osoba mająca konto w domenie ZHP.NET.PL. Logowanie do
repozytorium: https://repozytorium.zhp.pl/
19. Zlot Kadry ZHP
W dniach 18-22.08.2017 odbędzie się Zlot Kadry ZHP. W tym roku impreza odbywa się w Tokarni (woj.
Świętokrzyskie). Koszt to 220 zł. W wydarzeniu może wziąć udział każdy drużynowy oraz instruktorzy pełniący funkcję
na poziomie hufca ze szczególnym uwzględnieniem szczepowych, namiestników i instruktorów wspierających
specjalności. Szczegółowy opis szlaków dostępny na: https://zlotkadry.zhp.pl/
20. Hufiec wspiera rozwój
Komenda hufca ogłasza pierwszy mini konkurs na dofinansowanie szkoleń i kursów dla kadry hufca.
Dla kogo przeznaczony jest konkurs: przyboczni, drużynowi, komendy szczepów, szefowie i członkowie zespołów hufca
Co dofinansowujemy:
- szkolenia, warsztaty, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
- szkolenia, warsztaty, kursy podnoszące kwalifikacje harcerskie (kursy od poziomu drużynowych wzwyż)
- hufiec zastrzega sobie prawo do wyboru dofinansowywanych szkoleń
Warunki:
- aktywna służba harcerska,
- pozytywna opinia namiestnika (w przypadku komend szczepów - opinia komendanta szczepu),
- pozytywne ukończenie wybranej formy podnoszącej kwalifikacje
- wybrany kurs/szkolenie/warsztaty muszą mieć również rozwijający wpływ na kwalifikacje harcerskie
- kurs/warsztaty/szkolenie muszą odbyć się 2017 roku
Wnioski można wysyłać w dowolnym momencie, jednak rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń do wyczerpania
środków.
Jak się zgłosić:
- wyślij e-mail na adres: krakowpodgorze@zhp.pl
- w mailu podaj: swoją funkcję, szczep, dane kontaktowe, informację o wybranym szkoleniu/kursie/ warsztatach oraz ich
terminie, cenie, warunkach ukończenia a także korzyściach jakie dadzą osobie wnioskującej.
Decyzję o przyznaniu środków i ich wysokości podejmuje komenda hufca. Wysokość środków w pierwszej edycji
konkursu jest ograniczona. W przypadku nierozdysponowania całości środków w drugiej połowie roku odbędzie się
druga edycja konkursu.
Proszę o przekazanie informacji drużynowym i przybocznym na radach szczepów oraz podczas namiestnictw.

