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Kraków, dnia 1 października 2018

Biuletyn 7/2017
1. Podpisywanie planów pracy
Poniżej terminy dyżurów w najbliższym czasie:
Środa (3.10.2018) – 18-19:30
Czwartek (4.10.2018) – 17-18
Poniedziałek (8.10.2018) – 18-19:30
Środa (10.10.2018) – 18-19:30
A następnie w poniedziałki w godzinach 18-19:30
Informuję również, że w tym roku ze względu na RODO drużynowi MUSZĄ pojawić się w hufcu osobiście.
Na stronie hufca znajduje się wzór zgody rodzica nieletniego wolontariusza na zawarcie umowy
wolontariaciej oraz wzór umowy.
2. Jesienny Złaz Hufca
Termin: 20.10.2018
Miejsce: Kraków
Koszt: 10 zł
Temat przewodni: jesteśmy przyszłością
Zgłoszenia do 7.10.2018
3. Komisja Stopni Instruktorskich
Pierwsze posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się: 15.10.2018 r. o godzinie 17: 30 w
siedzibie hufca. Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać na adres mailowy KSI
ksi.krakowpodgorze@zhp.net.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).
4. Zlot DIABLAK
W dniach 16-18.11.2018 r. odbędzie się Ogólnopolski Zlot Harcerzy Wędrowników i Akademików
„DIABLAK”. Miejscem tegorocznego zlotu będzie Kraków, a hasło przewodnie brzmi: 50 twarzy szczęścia.
Szczegóły na Facebooku.
5. 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.

