Do nie dzieli 07

Do najbliższej niedzieli 08.09.2019
Komendanci Szczepów PUSZCZA
i CZARNA 1 zgłaszają odsyłając KH
uzupełniony plik po 1 osobie, zaś
Drużynowa 1 DDHiZ 2 osoby do
wyjazdu do Warszawy – info o
alercie https://zhp.pl/alertpamieci/

We wtorek 17.09.2019 o godzinie 20:30 szansa
dla drużynowych na wzięcie udziału w
obowiązkowym szkoleniu RODO. Szkolenie
odbędzie się przy pomocy aplikacji Microsoft
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TEAMS (do pobrania na telefon lub komputer
https://teams.microsoft.com/downloads). Do eszkolenia dołącza się za pomocą poniższego
linku https://tinyurl.com/ezhp-rodo, ale najpierw proszę zainstalować
odpowiednią aplikację z linku wskazanego powyżej.
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Uwaga! Od tej pory deklaracje
członkowskie są online! Proszę
powiadomić rodziców, aby
ponownie złożyli w tym roku
deklaracje przynależności dziecka
do ZHP za pomocą strony:
https://deklaracja.zhp.pl/

Rodzicom należy podać jako drużynowy swój adres służbowy ZHP oraz adres
komendanta hufca (strzelcekrajenskie@zhp.pl), aby proces rejestracji się udał.
POPROŚCIE RODZICÓW ABY PROCES REJESTRACJI DZIECKA W NOWYM
SYSTEMIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ MAKSYMALNIE DO KOŃCA WRZEŚNIA,
PAMIĘTAJCIE BEZ ZGODY NA BYCIE W ZHP, NIE POWINIŚCIE
PRZYJMOWAĆ DZIECKA NA ZBIÓRKĘ, BO NWW GO NIE OBEJMUJE!

Uwaga! Do 15 września
można jeszcze zapisać się na
kurs podharcmistrzowski.
Odpłatność 200 zł. W
Do nie dzieli 07Ro
szkoleniu mogą brać udział
także przewodnicy, który do
końca kursu, oprócz osób z
otwartą próbą phm, mogą brać udział także te osoby, które otworzą ją do
końca kursu. Szczegóły: http://lubuska.zhp.pl/ksztalcenie/zespol-kadryksztalcacej/kursy/1447-zaproszenie-na-kurs-podharcmistrzowski
KOMENDA HUFCA, NA STARCIE HARCERSKIM KADRY ZWRÓCI SIĘ DO
KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH O ZWOŁANIE ZBIÓRKI TEJ KOMISJI
19 PAŹDZIERNIKA W DREZDENKU (NA BAZIE RAJDU DRIADA),
A WIĘC JEST JESZCZE CZAS DO 4 PAŹDZIERNIKA NA ZŁOŻENIE
ODPOWIEDNICH WNIOSKÓW ONLINE DO KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH!
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Uwaga! Od września w hufcu
obowiązuje jeden, nowy rachunek
bankowy, na który dokonujemy
wszystkich wpłat związanych z
ZHP.
Nowy numer konta hufca to:

69 1090 1535 0000 0001 4243 2617
Druhny i Druhowie, proszę wpłacać wszystkie składki (podstawowe czy też
zadaniowe) na nowe właściwe konto!
Przypominamy, że rozliczenie III kwartału kończy się 10 września,
a składki zebrane w drużynach powinny trafić na konto hufca
maksymalnie do 15 września, prosimy o dopilnowanie terminu!
Składkę za drużynę wpłacamy z konta drużynowego, nie łączymy ją ze
składką za siebie, składkę instruktorską należy wysłać osobnym przelewem, za
każdą osobę z osobna – nie grupowo!
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Przypominamy, że drużynowi oraz
komendanci szczepu, klubów i kręgów
do 20 września muszą przesłać na adres
strzelcekrajenskie@zhp.pl plan pracy swojej
jednostki/szczepu/klubu/kręgu!
Do opracowania planu wykorzystujemy
wyłącznie wzory planów dostępne
w e-kancelarii hufca w folderach
PJO/szczepy,
Plany pracy stanowią podstawę do wydania
zgody na działalność na rok 2018/19!

JESIENNA ZBIÓRKA KADRY HUFCA

KRYPTONIM: START 2018/19
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Drużynowi, przyboczni, członkowie władz hufca, zespołów, komisji i
kapituł hufcowych, przewodniczący kręgów i klubów

28 września 2019, start: 10:00, koniec 20:00

Sala wiejska w Bronowicach k. Strzelce Krajeńskich

www.zhp.strzelce.pl , rejestracja do 13 września 2019r.

JESIENNA ZBIÓRKA KADRY HUFCA

KRYPTONIM: START 2018/19

10:00-11:00 Zajęcia motywacyjne „Napisz mi list, wyraź wszystko słowem”
11:00-12:30 Podsumowanie pracy hufca – wstęp do zjazdu hufca
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-15:00 Zajęcia „Co nowego w ZHP?” – dokumentacja drużynowego
15:00-16:00 Obiad
Do16:00-17:30
nie dzieli 07Ro

Warsztaty programowe – układamy plan hufca

17:30-18:00 Podwieczorek – ognisko z kiełbaskami
18:00-19:00 Spotkanie Komendy Hufca, w tym rozmowy organizacyjne z
drużynowymi i zespołami hufcowymi – uzupełniamy dokumenty na nowy
rok harcerski.
19:00-20:00 ognisko obrzędowe rozpoczynające nowy rok harcerski

- 20 zł na pokrycie kosztów obiadu, podwieczorka i kawy (na miejscu)
- laptopa – będziemy pracowali na nich w trakcie warsztatów
- munduru na wieczorne ognisko, wcześniej wystarczy tylko chusta!
- swoich danych do uzupełnienia dokumentów
- wydrukowanego planu pracy, abyśmy mogli na nim nanieść poprawki
- harcerskiego nastawienia i otwarcia na pracę metodą harcerską!

Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz, dzwoń, sms’uj, chętnie udzielimy
Tobie wszystkich informacji. Czekamy na Ciebie na STARCIE!

