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Kraków, dnia 06 maja 2019
Biuletyn 5/2019
1. Komisja Stopni Instruktorskich
Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 20.05.2019 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).
2. Spotkanie z KSI o KSI
Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza instruktorów hufca na spotkanie poświęcone pracy KSI. Spotkanie
ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy osobami realizującymi próby, opiekunami oraz członkami
KSI. Spotkanie odbędzie się w środę (08.05.2009 r. o godzinie 18:00 w lokalu hufca).
3. Regaty Kręgów Instruktorskich
Wszystkich Instruktorów naszego Hufca, a szczególnie Kręgi Instruktorskie zapraszamy na wspólne regaty,
które odbędą się 25 maja na Stanicy na Bagrach. Start zmagań o godzinie 10.00. W planie: pływanie na
hufcowych jednostkach pływających, Harcquiz z wiedzy ogólnej, prace na rzecz stanicy oraz wielkie
grillowanie. Prosimy o potwierdzenie obecności do 17 maja.
4. Wiosenny Przegląd Hufca
WPH odbędzie się w dniach 01.06-02.06.2019 r. WPH będzie miało formę wyjazdową. Miejsce WPH to
Wieliczka, wszyscy będziemy nocować jedną noc z soboty na niedzielę.
5. Szkolenie HALiZ
6 kwietnia odbywa się szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów, którzy po raz pierwszy
będą pełnić swoją funkcję. Szkolenie dla osób, które posiadają już doświadczenie odbędzie się 25.05.2019
6. Strategia rozwoju hufca na lata 2019-2023
Komenda hufca planuje rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju hufca na lata 2019-2023. Osoby
zainteresowane tematyką i chcące włączyć się w prace nad strategią proszone są o kontakt mailowy z
hm. Dorotą Łesyk (dorota.lesyk@zhp.net.pl) do 21.04.2019 r. Prace zespołu zaplanowane są na okres majwrzesień. Strategia hufca dotyczyć będzie trzech obszarów tematycznych zgodnie ze Strategią ZHP:
Skuteczni wychowawczo, Odpowiedzialni społecznie, Sprawni w działaniu
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. Hufiec wspiera rozwój
Po raz kolejny komenda hufca ma przyjemność ogłosić realizację projektu „Hufiec wspiera rozwój”. Osoby
zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do form szkoleniowych lub podnoszących kwalifikacje
zachęcamy do pisania maili na adres: krakowpodgorze@zhp.pl
Co napisać:
- jaki kurs/szkolenie chcecie realizować
- ile kosztuje
- kiedy się odbywa
- kto jest organizatorem
- co to szkolenie/kurs wam da !

