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Kraków, dnia 08 stycznia 2018
Biuletyn 1/2019
1. Funkcjonowanie hufca w okresie ferii zimowych
Informuję, że w okresie ferii zimowych (14-27.01.2019) dyżury członków komendy nie będą się odbywały.
Komendant hufca będzie dostępny pod telefonem.
2. Rozliczenia finansowe
Terminy miesięcznych rozliczeń w hufcu w pierwszym półroczu 2019r.:
Styczeń: 7.01
Luty: 4.02
Marzec: 4.03
Kwiecień: 8.04
Maj: 6.05
Czerwiec: 3.06 oraz 24.06
Przypominam, że rozliczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją przedstawioną podczas szkolenia
kwatermistrzów (również dostępna w e-biurze, plik o nazwie: Druk rozliczenia miesięcznego szczepu).
Od tego roku, środki z kont śródrocznych za rozliczenia miesięczne, będą ściągane pod koniec każdego
kwartału.Faktury sprzedażowe należy wysyłać do księgowości chorągwi do 5. dnia każdego miesiąca.
Jednocześnie przypominam, że fakturę sprzedażową należy wystawić za każdorazową wpłatę na konto
obozowe lub śródroczne w przypadku wpłat na biwaki szczepu.
3. WOŚP
Zapraszamy chętnych do pomocy harcerzy starszych/wędrowników w czwartek i piątek w godzinach
17:30-20:00 do pomocy w przygotowaniu sztabu.
Plan finału 13 stycznia, niedziela:
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 - co pół godziny odbywa się obowiązkowe spotkanie organizacyjne
wolontariuszy, po którym wydawane są pakiety wolontariusza, identyfikatory oraz puszki.
12:00-20:00 - możliwe rozliczanie się wolontariuszy i sztabowych skarbon stacjonarnych
20:00 - zamknięcie sztabu
4. 7. Bieg Wielkich Serc
Zachęcam do tego aby środowiska hufca zaangażowały się w Bieg Wielkich Serc. To największa w hufcu
impreza dla środowiska lokalnego i świetna okazja do promocji harcerstwa w Krakowie. Szczegóły można
ustalić z Dyrektorem Bieg hm. Kamilą Krawczyk lub Szefową Biura phm. Dominiką Moskal. Bieg odbędzie
się 13.01.2019r.
5. Komisja Stopni Instruktorskich
Pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek
18.02.2019 r. o godzinie 17:30 w siedzibie hufca. Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać
na adres mailowy KSI ksi.krakowpodgorze@zhp.net.plna 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).
6. HAZ 2018
Komendantom i kwatermistrzom przypominamy o terminowym donoszeniu faktur sprzedażowych do
wydziału księgowego Komendy Chorągwi. Proszę też o doniesienie niezbędnych dokumentów do hufca.
Przed wyjazdem na zimowisko proszę też o przypomnienie sobie informacji zawartych na stronie
chorągwi w zakładce wypoczynek w artykule „Sytuacje Kryzysowe”
http://krakowska.zhp.pl/wypoczynek/sytuacje-kryzysowe

Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku.
PRZYPOMINAM TEŻ O WNIOSKACH DO ROZKAZU W SPRAWIE MIANOWANIA KADRY ZIMOWISK.
7. Konta ZHP.NET.PL
Informuję, że od stycznia 2019 wnioski o założenie kont mailowych ZHP.NET.PL należy składać
bezpośrednio do chorągwi poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie chorągwi oraz e-biurze
hufca. Formularz dostępny jest również tutaj: https://goo.gl/QbUcCJ
8. SPRAWność - konkurs
Komenda Hufca i namiestnictwa gorąco zapraszają drużynowych wszystkich grup metodycznych
naszego hufca do udziału w konkursie SPRAWności ! Celem konkursu jest promowanie instrumentu
metodycznego jakim są sprawności. Wystarczy wysłać na maila krakowpodgorze@zhp.plskany/czytelne
zdjęcia rozkazów (podpisanych przez drużynowego) z przyznanymi sprawnościami. Konkurs dotyczy
całego roku kalendarzowego 2018 (rozkazy datowane od stycznia 2018 do grudnia 2018 oraz te z obozów
i wydane przez inne osoby ale dotyczące członków danej drużyny). Nagrody w konkursie otrzymają trzy
drużyny/gromady w których w 2018 roku zrealizowano największą liczbę sprawności według informacji z
przesłanych rozkazów. Nagroda główna dla najbardziej zaangażowanej w zdobywanie sprawności
drużyny/gromady spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń to darmowy biwak ! Na wasze skany
czekamy do 5 stycznia 2019 r. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać z wyłącznie z maili zhp.net.pl
Zachęcamy do udziału w konkursie i przesyłaniu podpisanych skanów rozkazów. To właśnie Wasza
drużyna może pojechać na biwak.
9. Kursy drużynowych
Podajemy terminy kursów drużynowych, organizowanych przez ZKK Pochodnia:
Kurs Drużynowych Zuchowych: 1-3.03, 15-17.03 i 5-7.04.2019
Kurs Drużynowych Harcerskich: 29-31.03, 26-28.04 i 24-26.05.2019
Kurs Drużynowych Starszoharcerskich: 22-24.03, 5-7.04 i 17-19.05.2019
Kurs Drużynowych Wędrowniczych (organizowany przez Hufce Kraków-Podgórze, Kraków Nowa Huta i
Krzeszowice): 26-28.04, 10-12.05 i 7-9.06.2019
10. Kurs podharcmistrzowski
Zespół Kadry Kształcącej „Wierchy” ZHP Chorągwi Krakowskiej organizuje kurs podharcmistrzowski w
następujących terminach: 29-31.03, 12-14.04 i 10-12.05.2019
11. Odsłonięcie Tablicy z okazji 100-lecia ZHP
W imieniu Rady Kręgu Seniorów 17 Podgórskiej Drużyny Harcerzy serdecznie zapraszam członków Kręgu
Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz wszystkich Sympatyków na odsłonięcie tablicy
upamiętniającej 100 lecie powstania ZHP, która będzie umieszczona na murze Kaplicy Ojców
Augustianów obok Parku E.i A. Jerzmanowskich w Prokocimiu ul. Górników 27 w dniu 26 stycznia 2019
roku (sobota) o godz. 18,00.
Program uroczystości:
- Msza Święta w Kaplicy p.w. św. Mikołaja z Tolentino
- odsłonięcie tablicy
- spotkanie instruktorskie w kawiarence obok kaplicy.

