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Kraków, dnia 8 maja 2017

Biuletyn 5/2017
1. Komisja Stopni Instruktorskich
Kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 15.05.2017 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. Nieobecność komendanta hufca
Informuję, że w dniach 9-12.05.2017 komendant hufca będzie przebywał poza Krakowem a kontakt z komendantem
będzie utrudniony.
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”
Termin zostanie ustalony z drużynowymi
5. Namiestnictwo Starszoharcerskie HS „Millennium”
Termin spotkania namiestnictwa zostanie ustalony z drużynowymi.
6. 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/
7. 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”.
Szczegółowe informacje na FB.
8. Warsztaty z technik harcerskich
Komenda Hufca zaprasza serdecznie przybocznych i drużynowych do udziału w warsztatach z technik harcerskich.
Warsztaty odbędą się w Piaskach Drużkowie w temrinie 2-4.06.2017. Koszt udziału to 40 zł. Szczegóły w regulaminie.
Szczegóły na FB. Zgłoszenia do 15.05.2017 r.
Link do formularza zgłoszeniowego: goo.gl/VTgqJL
Link do regulaminu: goo.gl/1hZ41f
9. 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. Termin składania dokumentów w chorągwi to
24.05.2017
10. Otwarcie sezonu na bagrach
Zapraszamy na coroczne otwarcie sezonu żeglarskiego na Bagrach, które odbędzie się 10.06.2017 r. W programie m.in.
wspólne grillowanie, pływanie oraz gra. Na imprezę zapraszamy wszystkich drużynowych, komendy szczepów oraz
szefów i członków agend hufca. Szczegóły już niebawem na FB.
11. Terminarz hufca
Osoby i środowiska zainteresowane umieszczeniem informacji o organizowanych przez siebie imprezach w roku
harcerskim 2017/2018 proszone są o przesłanie maila z informacją i terminem na adres e-mail hufca w terminie do
20.05.2017 r.
12. 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.

