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Kraków, dnia 04 lutego 2019
Biuletyn 2/2019
1. 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.
2. Zbiórki publiczne w 2019 roku
W 2019 roku nasz hufiec prowadzi zbiórkę publiczną o numerze 2019/177/OR. Zbiórkę można prowadzi w
terminie od 11.01.2019 do 31.12.2019. r. Przed przeprowadzeniem zbiórki należy ją zgłosić przez e-biuro.
Środki zebrane w ramach zbiórki należy wpłacić na konto hufca lub środowiska w terminie do 5 dni od
zakończenia zbiórki. Dokumenty niezbędne do prowadzenia zbiórki znajdują się na stronie hufca.
3. Komisja Stopni Instruktorskich
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).
4. 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
5.

Kursy drużynowych zuchowych „W kręgu wodzów”

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Kadra kursu:
hm. Kamila Krawczyk - komendantka
phm. Julia Godlewska
phm. Karol Novljakovic
Daty oraz miejsca zjazdów:
> 1-3.03.2019 - Kraków
> 15-17.03.2019 - Korzkiew
> 5-7.04.2019 - Olszanica
Koszt: 300 zł (członkowie Hufca Kraków-Podgórze otrzymają dofinansowanie z Komendy Hufca w
kwocie 150 zł)

W cenie zapewniamy:
- zakwaterowanie,
- obiad na każdym zjeździe,
- koszulkę,
- nagrody na zakończenie,
- materiały programowe,
- niespodziankę dla uczestników.
Termin zgłoszeń: 7.02.2019
Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo przyjęcia
na kurs mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.
Ankieta zgłoszeniowa: https://kdzwkreguwodzow.zgloszenia24.pl/
Informacja o zakwalifikowaniu na kurs oraz pozostałe niezbędne informacje zostaną przekazane po
zakończeniu zgłoszeń na kurs.
Termin wpłat dla chętnych z Hufca Kraków-Podgórze: do 14.02.2019.
Termin wpłat dla chętnych spoza Hufca Kraków-Podgórze: po otrzymaniu informacji o
zakwalifikowaniu na kurs.
Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
16 1030 0019 0109 8503 3002 0418 z dopiskiem "składka zadaniowa na KDZ + imię i nazwisko"
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z
uczestnictwa w kursie.
Wymagania wobec uczestników:
Ukończony kurs przewodnikowski lub stopień instruktorski
Minimum 16 lat (rocznikowo)
W razie pytań należy kontaktować się z komendantką kursu:kamila.krawczyk@zhp.net.pl
6. Terminy pozostałych kursów
Podajemy terminy kursów drużynowych, organizowanych przez ZKK Pochodnia:
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
7. Rajd Nierozwiązanych Tajemnic
W dniach 5-7.04.2019 r. odbędzie się kolejna edycja Rajdu Nierozwiązanych Tajemnic. Szczegóły na FB
rajdu.
8. Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy
Tegoroczny Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy organizowany przez Harcerski Klub Ratowniczy
„Podgórze” odbędzie się 10-12.05.2019 oraz 24-26.05.2019 r.
9. 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
10. I Podgórski Kurs Spadochronowy "Desant"

Hufiec ZHP Kraków-Podgórze zaprasza wszystkich wędrowników i instruktorów harcerskich na I
Podgórski Kurs Spadochronowy "Desant".
Będzie to kurs spadochronowy wzbogacono o elementy metody harcerskiej. Chcemy położyć nacisk nie
tylko na szkolenie spadochronowe ale również na zastosowania nabytej wiedzy w pracy harcerskiej,
propagowanie specjalności spadochronowych i przygotowanie do zdobywania odznaki Popularyzatorów
Harcerskiej Pracy Lotniczej oraz Harcerskiego Znaku Spadochronowego.
Szkolenie spadochronowe zostanie przeprowadzone metodą Static Line (skoki na linę desantową) z
samolotu An-2. Skoki będą odbywać się z wysokości około 1000 m. W ramach kursu uczniowie wykonają
trzy skoki spadochronowe. W ramach kursu przewidziane jest szkolenie teoretyczne z budowy
spadochronu, bezpieczeństwa skoków, meteorologi, pilotażu czaszy. Szkolenie spadochronowe
prowadzone jest przez szkołę spadochronową Kraksky.
Czekamy na wszystkich chętnych. W kursie mogą uczestniczyć dorośli oraz młodzież od lat 16
posiadający zgodę rodziców (wymagane podpisanie na miejscu kursu).
Koszt kursu wyniesie około 1000-1100 zł, dokładna kwota zostanie podana kiedy będzie znana liczba
uczestników.
Ze względów niezależnych od organizatorów lub pogodowych szkolenie praktyczne może zostać
przeniesione na późniejszy termin.
Na wstępne zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019. Dalsze szczegóły zostaną podane po tym terminie.
11. Zlot Kadry ZHP
Zapraszamy do udziału w Zlocie Kadry ZHP. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://zhp.pl/zlot-kadry/

