RADA
SZCZEPOWYCH
październik 2016 r.

Dodatkowe materiały do przeczytania
Nadchodzące imprezy hufca
Jamboree 2019
Warsztaty dla opiekunów prób
Szczepowy „PR”

Finanse :
a)
b)
c)
d)

rozliczenia ze szczepami,
odpłatności,
akcja letnia,
zmiany organizacyjne
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Przypomnienie o imprezach Hufca:
1

2
3
4

Święto Pieczonego Ziemniaka
8 października 2016 r.

Startówka NSH
8 - 9 października 2016 r.

Weekendowy wyjazd szkoleniowo - kulturalny
15 -16 października 2016 r.

Rajd Młodego Kościuszkowca
29 października 2016 r.

Szczegóły wszystkich imprez dostępne na stronie hufca:
http://pragapoludnie.zhp.pl/node/79
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Światowe Jamboree Skautowe 2019
Termin:
22 lipca – 9 sierpnia 2019 r.
Koszt: ok. 8 tyś. zł
(planujemy zejść z tej ceny
akcjami zarobkowymi)
Miejsce: Summit Bechtel
Reserve (USA)
Uczestnictwo: urodzeni
między 2001 a 2005
Krótkie statystyki:
• 40 tyś. Skautów z 162 krajów
• 10 dni
• Ok. 5 dni Home Hospitality
• 1 szansa w życiu, by wziąć udział
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Warsztaty dla opiekunów prób
Komisja Stopni Instruktorskich serdecznie zaprasza instruktorów w stopniu harcmistrza,
podharcmistrza i przewodników z otwartą próbą podharcmistrzowską na warsztaty dla
opiekunów prób na stopnie instruktorskie.
Podczas warsztatów rozmawiać będziemy m.in. na temat ważnych zmian w Systemie
Stopni Instruktorskich dokonanych przez Radę Naczelną ZHP 2 października 2016 r.,
zasad poprawnego konstruowania kart prób i raportów z realizacji prób a także
zaprezentowana zostanie tabela zadań instruktorskich.

Spotykamy się w siedzibie hufca (Wał Miedzeszyński 375)

w czwartek 13 października o godz. 18.30,
zakończenie o godz. 21.00.
Obecność osób, które chcą być opiekunami prób obowiązkowa! Indywidualne przypadki
nieobecności rozpatruje przewodniczący komisji ksi@pragapoludnie.zhp.pl.
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Szczepowy „PR”:
Przypominamy, że każdy szczep i w czasie każdej imprezy hufca (imprezy
miedzyszczepowej) powinien mieć swojego człowieka od PR. Nie tylko z 211,
ale i z innych szczepów powinniśmy zawieszać wieści na stronie hufca.
Podziękowania od druha Adama Cz. dla Piskorka, Stasia oraz Piotrka M. za
dotychczasowy kontakt i materiały.
Wszystkie Szczepy, w których odbyły się starówki: prośba o wysłanie zdjęć
i krótkiej relacji do Druha Adama.
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Finanse
1

Ściąganie dodatkowych opłat
Dwa pierwsze kwartały 2016 r. – odpłatność – reszta będzie ściągnięta
po ustaleniu składek za III kwartał
Trójka
13
31
32
67
160
211
288 (w tym
112)
295
296
297
420

154,00 zł
176,00 zł
528,00 zł
2 728,00 zł
132,00 zł
2 079,00 zł
1 012,00 zł
1 595,00 zł
1 903,00 zł
1 221,00 zł
682,00 zł
1 254,00 zł
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Finanse
2

Składki członkowskie za III kwartał –
nadzwyczajna możliwość korekty
W imieniu Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP przekazuję informację, iż w związku z:
- procesem migracji systemu Ewidencja ZHP, który został przeprowadzony w
sierpniu,
 wyłączeniem systemu Ewidencja w dniach 12-13 września 2016 r.,
 pojawiającymi się nadal zgłoszeniami o problemach występujących na kontach
administratorów,
- informacjami zebranymi z komend chorągwi związanymi z poziomem dostępu do
systemu administratorów lokalnych w hufcach,
Główna Kwatera ZHP, zgodnie z punktem 8 Uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej podjęła decyzję,
że naliczenie składek za IV kwartał 2016 roku nastąpi w następujący sposób
- wygenerowane zostaną dane z systemu Ewidencja ZHP na dzień 1 października
2016 r. i przesłane do komendantów i skarbników chorągwi,
- komendanci i skarbnicy chorągwi w ciągu 10 dni od daty przekazania przez GK ZHP
zestawień potwierdzą stan liczebny hufców zawarty w zestawieniu lub złożą korektę
tego stanu.
Cały powyższy proces będzie odbywał się za pośrednictwem Biura GK ZHP.
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Finanse
3

Czarne chmury nad hufcem - sprawa VAT-u –
ciągle niewiadoma…
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Nadawanie nr DSCZ – Skarbnik dw. Komendanta
– drogą mailową
Należy posługiwać się formularzem (zgodnie z informacjami z Chorągwi) , który
jest dostępny na stronie Hufca w Strefie Instruktorskiej / Finanse oraz
http://pragapoludnie.zhp.pl/node/231

9

Finanse

5

6

Spotkanie ws. akcji obozowej 25 października
Czy to dogodny termin dla wszystkich zainteresowanych?

Zmiany organizacyjne w hufcu – najwcześniej od
połowy października
Biuro hufca
Komendantka
Skarbnik i rozliczenia
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Terminarz na październik:

Następna Rada Szczepowych

Do zobaczenia
we wtorek

8 listopada o 18:30
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