Hufcowe Wici 5/2012
Rada Szczepowych, 08.05.2012
WWW.PRAGAPOLUDNIE.ZHP.PL
Przypominamy, że kolejne numery „Hufcowych Wici” są zawieszane na stronie hufca
w zakładce „Strefa instruktorska”.

PODSUMOWANIA

1. BIWAK NAMIESTNICTW (28-30 KWIETNIA 2012 R.)
W ośrodku Hufca Garwolin w Wildze-Polewiczu odbył się biwak namiestnictw. Wzięło w nim
udział około 30 osób, miał charakter rekreacyjno-integracyjny, bawiliśmy się świetnie.
W czasie biwaku zakończył się kurs drużynowych "Rysy". Namiestników zaniepokoiła
niechęć kursantów do udziału w dalszej części biwaku oraz bardzo mała frekwencja
namiestnictwa starszoharcerskiego. Kolejne biwaki namiestnictw planowane są na przyszły
rok harcerski.

2. ZAKOŃCZENIE KURSU „RYSY” (28 KWIETNIA 2012 R.)
W pierwszym dniu biwaku namiestnictw zakończył się kurs drużynowych i kursu
przewodnikowskiego „Rysy”. Dwa wydarzenia były dla kursantów istotne: indywidualne
rozmowy z kadrą kursu oraz uroczyste wręczenie dyplomów. Obecni na ognisku kursanci
otrzymali dyplomy ukończenia części metodycznych a także dyplomy ukończenia
lub uczestnictwa w kursie przewodnikowskim. Wszystkim kursantom gratulujemy i życzymy
sukcesów w dalszej pracy z harcerzami i zuchami.

3. WARSZTATY KADRY KSZTAŁCĄCEJ (19 KWIETNIA 2012 R.)
Odbyły się warsztaty kadry kształcącej, w której uczestniczyło 16 instruktorów naszego
hufca. Podstawowe zajęcia dotyczyły budowania planu zadania (wraz z określeniem celów)
oraz prezentacji wybranych form kształcenia. Kolejne warsztaty zapowiedziane
są na październik.
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4. ZLOT HUFCA (2-3 CZERWCA 2012 R.) – OSTATNIE DNI ZGŁASZANIA DRUŻYN
 Trwają przygotowania do zlotu hufca, który odbędzie się 2-3 czerwca 2012 r.
w Dobrzyńcu nad Świdrem. Nadrzeczna osada stanie się miejscem spotkania zuchów
i harcerzy z niesamowitą fabularną przygodą oraz areną turnieju zastępów.
 Wpisowe za udział w zlocie wynosi 45 zł i będzie zbierane jako składka zadaniowa.
 Zgłoszenia składane są przy pomocy formularza na stronie zlot.pragapoludnie.zhp.pl.
Najpierw – do 9 maja 2012 r. zgłaszamy drużyny, a następnie do 22 maja 2012 r. –
zastępy.
 Trwa również rekrutacja kadry pomocniczej zlotu – chętnych wędrowników
i instruktorów zapraszamy do zgłaszania się za pomocą formularza na stronie zlotu.
 Instruktorów i Przyjaciół Hufca serdecznie zapraszamy do odwiedzenia miasteczka
zlotowego w sobotę po południu oraz do udziału w mszy świętej i apelu hufca
w niedzielę 3 czerwca 2012 r. Szczegółowy program godzinowy oraz plan dojazdu
zostanie podany na stronie internetowej zlotu.

5. WARSZTATY PRZED AKCJĄ LETNIĄ
17 maja o godz. 18.00 odbędą się w lokalu hufca obowiązkowe warsztaty dla kadry
Harcerskiej Akcji Letniej. Zakończenie o godz. 20.15. W warsztatach mają obowiązek
uczestniczyć wszyscy komendanci obozów / drużynowi drużyn kolonijnych / oboźni.
Z warsztatów zwolnieni są instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza. Spotkanie
podzielone będzie na dwa bloki tematyczne: „Czego oczekują od nas rodzice? Czego
oczekują od nas zuchy / harcerze? Co my im oferujemy” oraz „Rozwiązywanie konfliktów
i motywacja”.

6. KURS INSTRUKTORSKI DLA DOROSŁYCH
Zgodnie z wcześniejszą informacją przypominamy, że kurs instruktorski dla dorosłych
rozpoczyna się w hufcu w czwartek 17 mają o godz. 18.00. Zakończenie o 21.00.

7. WARSZTATY WĘDROWNICZE...
Warsztaty wędrownicze 18-19 maja - adresowane są do wszystkich osób w wieku
wędrowniczym, które chciałyby się dowiedzieć więcej o wędrownictwie. Zgłoszenia tylko
do 10 maja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na facebooku lub mailem
na agata.cieplik@gmail.com. Koszt 25 zł płatne przelewem na konto hufca do 17 maja.
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8. ...I GRA NOCNA „POWRÓT JEDI”
Wszystkie osoby w wieku wędrowniczym niezależnie od udziału w warsztatach zapraszamy
do udziału w grze nocnej „Powrót Jedi” organizowanej przez szczep 297 WDHiGZ. Termin:
noc
19/20
maja,
koszt:
10
zł,
zgłoszenia
patroli
mailem
na michal.kaczmarski@pragapoludnie.zhp.pl tylko do środy 9 maja.

9. KONKURS ZASTĘPÓW „ZASTĘP NA MEDAL”
Trwa konkurs zastępów. Celem Konkursu „Zastęp na medal” jest aktywizacja zastępów
i promowanie najlepiej działających zastępów w hufcu. Do 7 maja 2012 r.
do uczestniczenia w konkursie zgłosiło się tylko 17 zastępów. Komenda hufca prosi
komendantów szczepów i drużynowych drużyn samodzielnych o zmobilizowanie środowisk
i włączenie wszystkich pracujących zastępów do rywalizacji w hufcu. Informacje na temat
konkursu znajdują się w zakładce „Strefa zastępu”.

10. LETNI KURS INSTRUKTORSKI (MŁODZIEŻOWY)
Nadal (do 15 mają) przyjmowane są pod adresem adam@czetwertynski.pl zgłoszenia
na letni kurs drużynowych i przewodnikowski (młodzieżowy), który odbędzie się w Ocyplu
ok. 17-27 sierpnia (może ulec zmianie o jeden dzień), koszt – 250 zł. Po kursie uczestnicy
biorą udział w startówce instruktorskiej (30 sierpnia – 1 wrzesnia) jako ekipa kursowa.
Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wizytowanej zbiórki. Dlatego patenty będą
wręczone ok. 1 października. Kurs będzie zorganizowany w przypadku zebrania się
odpowiednio licznej grupy kandydatów. Wiek kandydatów na kurs – rocznik 1996 i starsi.
W przypadku aktualnych przybocznych zuchowych – rocznik 1997.
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11. UAKTUALNIJ STAN ŚRODOWISKA W EWIDENCJI ZHP
Działa normalnie Ewidencja ZHP. Drużynowi mogą wprowadzać zmiany. Komenda Hufca
prosi o systematyczne wprowadzenie aktualizacji. Jak wiadomo, wszystkie osoby wpisane
do Ewidencji 20 kwietnia otrzymają elektroniczne karty-legitymacje. Na karcie naniesione
będzie imię i nazwisko członka ZHP, jego numer ewidencyjny niebędący numerem PESEL
oraz kod kreskowy. Osoby wpisane po 20 kwietnia, płacić będą za kartę 6 zł. Szczegółowe
informacje o karcie członkowskiej w serwisie internetowym GK ZHP www.zhp.pl/karta.

12. ROZKAZY KOMENDANTÓW SZCZEPÓW
Przypominamy komendantom szczepów o obowiązku systematycznego przekazywania
do hufca rozkazów komendantów szczepów (od początku roku 2012). Komenda hufca prosi
o przekazanie do hufca do 15 maja rozkazów wydanych w tym roku kalendarzowym.

13. SKŁADKI, SKŁADKI
Przypominamy, że 10 marca minął termin opłacenia składek za pierwszy kwartał 2012 r.
przez zuchy, harcerzy, starszyznę (na konto środowisk) i instruktorów (na konto hufca),
natomiast 20 marca minął termin przekazania odpowiedniej części składek przez
środowiska na konto główne hufca. Składki za II kwartał należy wpłacić do 20 czerwca
na konto hufca 12 1240 1095 1111 0010 0680 9341. Drużyny, które nie opłacą składek,
nie dostaną zezwolenia na organizację obozu letniego.

14. ZWROTY ZA KURS
Zgodnie z decyzją komendanta i skarbnika hufca z 31 grudnia 2011 r. osoby, które
ukończyły kurs drużynowych i kurs przewodnikowski „Rysy”, otrzymają zwrot 350 złotych.
Zwroty nastąpią przez przelanie środków na konto organizatora obozu, w którym
uczestniczy dana osoba. Podstawową do przelania środków będzie lista absolwentów
podpisana przez komendantkę kursu. W szczególnych indywidualnych przypadkach możliwe
jest odstąpienie od powyższych zasad na wniosek zainteresowanych osób. Wniosek należy
złożyć do 15 czerwca.

15. HARCERSKA AKCJA LETNIA 2012
14 maja br. o godz. 18.00 w Komendzie Chorągwi Stołecznej na ul. Piaskowej 4 odbędzie
się obowiązkowe warsztaty dla komendantów obozów. Aby zorganizować obóz, należy
złożyć do 5 czerwca br. w sekretariacie KH następujące dokumenty:
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 RAPORT PRZEDOBOZOWY z dokładnym adresem wypoczynku, wykazem kadry,
jej uprawnieniami oraz podpisaną przez całą kadrę deklaracją w sprawie ochrony
zdrowia i życia uczestników wypoczynku.
 PRELIMINARZ FINANSOWY ze specyfikacją limitu kilometrów.
 PLAN PRACY OBOZU zatwierdzony przez phm. Zuzannę Pacholczyk – członkinię
komendy hufca ds. programowych.
 UMOWĘ LUB POROZUMIENIE Z WŁAŚCICIELEM określające zasady korzystania z obiektu
(terenu), z dołączoną opinią Państwowej Straży Pożarnej.
 POROZUMIENIE KOMENDANTÓW HUFCÓW w sprawie organizacji obozu, kolonii (dotyczy
obozów organizowanych w porozumieniu ze środowiskami z innych hufców)
 ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem strony MEN:
www.men.gov.pl. Zgłoszenia on-line dokonuje komendant obozu. Wypełniony formularz
należy wysłać, wydrukować i wersję papierową podpisaną przez komendanta obozu
przekazać wraz w innymi dokumentami do KH w 2 egz.
Wszystkie druki dokumentów są do pobrania na stronie: www.stoleczna.zhp.pl

16. UBEZPIECZENIE
Komenda Hufca prosi o złożenie do dnia 5 czerwca br. pisemnej deklaracji środowiska
w sprawie przystąpienie do wspólnego ubezpieczenia na następny rok harcerski 2012/13.
Oświadczenie jest niezbędne przy organizacji tegorocznej HAL.
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