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Kraków, dnia 03 czerwca 2019
Biuletyn 6/2019
1. Regaty Kręgów Instruktorskich
Wszystkich Instruktorów naszego Hufca, a szczególnie Kręgi Instruktorskie zapraszamy na wspólne regaty,
które odbędą się 16 czerwca 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.
2. Ostateczny termin rozliczenia zaliczek
Informujemy, że ostateczny termin rozliczenia zaliczek i oddania wszystkich faktur za okres od stycznia
do czerwca 2019 to 26.06.2019 r.
3. Powołanie komendantów i kwatermistrzów HAL 2019
Proszę o przesłanie wniosków do rozkazu w celu mianowania komendantów i kwatermistrzów HAL 2019.
Wnioski należy przesłać przez e-biuro do 9.06.2019 r.
4. 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). Prace zespołu zaplanowane są na okres maj-wrzesień.
Strategia hufca dotyczyć będzie trzech obszarów tematycznych zgodnie ze Strategią ZHP: Skuteczni
wychowawczo, Odpowiedzialni społecznie, Sprawni w działaniu
5. Europejskie Jamboree 2020
W następne wakacje, od 27 lipca do 6 sierpnia 2020 r. Związek Harcerstwa Polskiego będzie gościł na
Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku uczestników Europejskiego Jamboree 2020. W kwietniu rozpoczęła się
rejestracja uczestników ze Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnikami jamboree mogą być harcerze
starsi i wędrownicy urodzeni pomiędzy 26 lipca 2002 a 31 grudnia 2006 r. Należy wystawić 10-osobowy
patrol pod wodzą pełnoletniego instruktora. Odpłatność za udział w jamboree wynosi 700 zł. Zgłoszenia
trwają do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia br. Dorosłych wędrowników i instruktorów serdecznie
zachęcam do włączenia się do Międzynarodowej Kadry Jamboree (International Service Team) – z Polski
potrzeba ponad 1,5 tys. osób do tego, by przeprowadzić to jamboree! Wpisowe w pierwszej turze
zgłoszeń IST (do końca sierpnia) wynosi 200 zł.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony internetowej reprezentacji ZHP pod adresem
http://ej2020.zhp.pl/
6. 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
7. 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,
- co to szkolenie/kurs wam da !
- ile kosztuje
- kiedy się odbywa
- kto jest organizatorem

