Hufiec ZHP
Kraków-Podgórze
Chorągiew Krakowska ZHP
Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze
im. Podgórskich Szarych Szeregów
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13
krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl
www.krakowpodgorze.zhp.pl
Citi Handlowy 97 1030 0019 0109 8530 0047 1543

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017

Biuletyn 4/2017
1. Komisja Stopni Instruktorskich
Kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 10.04.2017 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
Informujemy, że dokumentacja KSW jest w trakcie sprawdzania. W razie pytań prosimy o kontakt z KSW
ksw@krakowpodgorze.zhp.pl
3. Namiestnictwo Zuchowe „Wigwam”
Zespół namiestniczy zaprasza na spotkanie namiestnictwa zuchowego, które odbędzie się w ostatnim tygodniu kwietnia.
Szczegóły już niebawem na FB namiestnictwa.
4. Namiestnictwo Harcerskie „Excalibur”
Zespół namiestniczy zaprasza na spotkanie namiestnictwa harcerskiego, które odbędzie się 10 kwietnia 2017 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Aleksandry. Spotkanie będzie miało charakter sportowy.
5. Namiestnictwo Starszoharcerskie HS „Millennium”
Termin spotkania namiestnictwa zostanie ustalony z drużynowymi.
6. Wędrownicza Wiosna
Serdecznie zapraszamy do udziału w Wędrowniczej Wiośnie Hufca Kraków Podgórze, która odbędzie się z 22. na 23.
kwietnia 2017 r. Miejscem rajdu jest szczyt Turbacza. Tegoroczna obrzędowość jest powiązana z obrzędowością
Wiosennego Przeglądu Hufca.
Poniżej znajdują wszystkie ważne informacje, a w załączniku regulamin.
https://www.facebook.com/events/391424281255989/
Zgłoszenie patrolu: https://goo.gl/forms/Nl6ltSC6PYTcUt2w1
7. 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)
Zgłoszenia do 9 kwietnia 2017
Formularze zgłoszeniowe:
Zgłoszenie patrolu: goo.gl/Aa3WJT
Zgłoszenia IST: goo.gl/C7AjE6
8. Stanica żeglarska na Bagrach
Wkrótce na stanicy będą dostępne żaglówki, a już teraz są do dyspozycji kajaki. Zapraszamy do przyjścia na teren
przystani żeglarskiej AZS nad zalewem Bagry, gdzie znajduje się Hufcowa Stanica Żeglarska. Zachęcamy do przyjścia

drużyną jako ciekawą alternatywę zbiórki w terenie, albo kadrą drużyny lub szczepu na spotkanie integracyjne. Podczas
zbiórki można skorzystać z kręgu ogniskowego albo grilla, w zależności od potrzeb. Chętnie podejmiemy współpracę z
harcerzami starszymi, wędrownikami i instruktorami w celu rozwoju Stanicy. Żeglarzy zapraszamy na szlifowanie
praktyki żeglarskiej.
Informacje również na stronach internetowych:
https://www.facebook.com/HARCERSKIKLUBZEGLARSKISWAT/
https://www.facebook.com/StanicaZeglarskaHufcaKrakowPodgorze/
9. Spotkanie integracyjne kadr szczepów
Tegoroczna edycja spotkania integracyjnego dla kadr szczepów odbędzie się 13.05.2017 r. w godzinach od 9 do 18. W
ramach tegorocznego spotkania odbędzie się moduł III szkolenia Lider+ „Praca z kadrą” a na zakończenie kadry
szczepów oraz zaproszeni goście wezmą udział w Garden Party na którym podsumujemy rok plebiscytu „Jesteś super”.
Wkrótce szczegółowe informacje.
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. Szczegóły w wydarzeniu
na Facebooku.
11. Scout Cup 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.
12. 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 :)
13. Harcerska Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
Zapraszamy na II Pielgrzymkę Harcerską do Kalwarii Zebrzydowskiej "Idź odważnie ku świętości". Trud wędrówki,
interesujące warsztaty, wspólna i indywidualna modlitwa oraz niezapomniane przeżycia w harcerskim gronie to tylko
niektóre cechy tegorocznej Pielgrzymki ZHP Chorągwi Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.
ORGANIZATORZY: Zespół ds. Wychowania Duchowego i Religijnego ZHP Chorągwi Krakowskiej wraz z Hufcem
Ziemi Wadowickiej
TERMIN: 22-23 kwietnia 2017 rok
ZGŁOSZENIA: do 5 kwietnia przez formularz elektroniczny: goo.gl/9zMV8H
KOSZT: 25 zł
14. Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego
Zachęcamy harcerzy starszych do udziału w zlocie, który przygotowany jest specjalnie dla nich! Czekamy na harcerzy
starszych z całej Polski. Czego się spodziewać? Przede wszystkim dawki harcenergii! Polowa Zbiórka Harcerstwa
Starszego to spotkanie harcerzy starszych z rówieśnikami, ale też niezwykłymi gośćmi. Przed nami misja… odgrzebując
stare legendy wpadliśmy na trop kryminalnej zagadki. A kto w ZHP jest najlepszy w poszukiwaniu? Oczywiście harcerze
starsi! Potrzebujemy Was w Korzkwi, żeby na szlaku Orlich Gniazd, u bram Ojcowskiego Parku Narodowego i w cieniu
Krakowa rozwikłać tę niezwyczajną zagadkę.
Zlot odbędzie się 29.04 – 3.05.2017r. w Korzkwi niedaleko Krakowa
Organizator: Organizatorem Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego 2017 (PZHS’17) jest Wydział Wsparcia
Metodycznego Głównej Kwatery oraz Referat Starszoharcerski Chorągwi Krakowskiej.

Zgłoszenia trwają od 19.02.2017 r. do 8.04.2017 r.
Koszt: 115 zł od osoby
Formularz zgłoszeniowy: https://www.pzhsrejstracja.hmcloud.pl
15. HAL 2017
Dokumenty obozowe można zatwierdzać w komendzie hufca na dyżurach komendanta i skarbnika. Informujemy, że co
najmniej na 3 dni przed zatwierdzeniem należy wysłać plan pracy na maila hufcowego. Ponad to informujemy, że w
dniach 9-12 maja komendant hufca będzie nieobecny na dyżurach.
16. 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.

