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Kraków, dnia 04 marca 2019
Biuletyn 3/2019
1. Sprawozdanie OPP
Jak co roku musimy złożyć sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za rok 2018. Komendanci
szczepów otrzymają wzór drogą mailową. Termin nadsyłania sprawozdań w wersji elektronicznej na
adres hufca mija 18.04.2019 r. W związku z brakiem wzoru ministerstwa istnieje możliwość, że w
późniejszym terminie będzie trzeba jeszcze coś uzupełnić.
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 18.03.2019 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. Wiosenny Przegląd Hufca
WPH odbędzie się w dniach 31.05-02.06.2019 r. WPH będzie miało formę wyjazdową. 2 noclegi dla H i HS
oraz 1 nocleg dla Z. Wkrótce więcej informacji.
5. Szkolenie HALiZ
Poniżej link do formularza zgłoszeniowego na Szkolenie dla Komendantów i Kwatermistrzów obozów.
Szkolenie odbędzie się 6.04.2019 w Krakowie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które po raz pierwszy
będą pełniły funkcję komendanta lub kwatermistrza. Informujemy również, że w terminie 25.05.2019 r.
odbędzie się szkolenie o zmianach w prawie na które zapraszamy wszystkich doświadczonych
komendantów.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzUsnfPAPDQFCj3kdlUmC
3wNUOFc2QjBHRjdaSkdGVDk1V1FHSVc5OUk5OC4u
6. Szkolenie RODO
Szkolenie RODO dla instruktorów odbędzie się 6 marca 2019 roku o godzinie 20.30 i jest skierowane do
instruktorów ZHP oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie. Organizatorem szkolenia jest
Główna Kwatera ZHP. W czasie szkolenia będzie można zadawać pytania. Po tym szkoleniu będzie
również dostępne szkolenie online po którym każdy otrzyma zaświadczenie o ukończeniu.
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. Terminy pozostałych kursów
Podajemy terminy kursów drużynowych, organizowanych przez ZKK Pochodnia:
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

9. Rajd Nierozwiązanych Tajemnic
W dniach 5-7.04.2019 r. odbędzie się kolejna edycja Rajdu Nierozwiązanych Tajemnic. Szczegóły na FB
rajdu.
10. 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.
11. 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 r. Zgłoszenia do: 10.03.2019
https://kursphmwataha.zgloszenia24.pl/
12. Spotkanie z odpowiedzialnymi za wypełnianie wniosków o odznaczenia
Dnia 12.03.2019 r. Chorągwiana Kapituła Odznaczeń zaprasza na spotkanie poświęcone wypełnianiu
wniosków o odznaczenia. Spotkanie odbędzie się o w chorągwi. Zgłoszenia do: 10.03.2019
https://tiny.pl/tgfnx
13. 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. Hufiec dofinansuje kurs dla osób z hufca kwotą 300 zł.
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.
14. Zlot Kadry ZHP
Zapraszamy do udziału w Zlocie Kadry ZHP. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://zhp.pl/zlot-kadry/
15. Przedszkoliada
Poszukujemy osób chętnych do wsparcia Orlen Przedszkoliada Tour 2019 KRAKÓW, która odbędzie się w
hali Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 2w w Krakowie w dniu 16.03.2019 o godz. 9:30 oraz 13:00. W
imprezie weźmie udział ok. 500 przedszkolaków z Krakowa i powiatów krakowskiego i wielickiego.
Potrzebna jest pomoc głównie w: opiece nad grupami dzieci, przy stacjach sportowych oraz
spoczynkowej i artystycznej, pakowaniu upominków dla dzieci od sponsorów, kierowaniu rodzicami na
trybunach. Organizator zapewnia: zaświadczenie i upominki od sponsorów
Zgłoszenia na maila hufca krakowpodgorze@zhp.pl lub na FB do czwartku 07.03.2019 r.
16. Półmaraton Marzanny
Zapraszamy chętnych do pomocy przy organizacji Półmaratonu Marzanny, który odbędzie się 24.03.2019
r. w Krakowie. Poszukujemy wolontariuszy do biura zawodów/depozytu. Zgłoszenia do 18.03.2019 na
adres w-mail krakowpodgorze@zhp.pl

