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Przed rokiem odbył się zjazd hufca, na którym, przyjęliśmy program rozwoju hufca na najbliższe
cztery lata. Komenda prosi całą kadrę hufca o przypomnienie sobie, jakie podjęliśmy decyzje.
Przed nami jeszcze trzy lata realizacji naszego programu. Aż trzy lata i tylko trzy lata.

Plany finansowe szczepów
Przypominamy, że 6 listopada minął termin sporządzenia planów finansowych szczepów/drużyn
samodzielnych na rok 2013. Wzór dostępny jest w zakładce Finanse w Strefie instruktorskiej na stronie
hufca

Plany kształceniowe szczepów w roku 2013
Prosimy
komendantów
środowisk,
którzy
jeszcze
nie
zrobili
rozeznania
w swoich szczepach i drużynach i nie wysłali do Anny Michaliny (anna.gieniusz@pragapoludnie.zhp.pl)
informacji o planowanych uczestnikach kursu przewodnikowskiego i kursów metodycznych,
o przesłanie tej informacji do 10 listopada. Prosimy o przesłanie nazwisk osób, które miałyby być
przeszkolone. Przypominamy, że w kursach mogą uczestniczyć uczniowie trzecich klas gimnazjów i
starsi.

Turniej zastępów
Przypominamy, że wystartował hufcowy Turniej Zastępów "Sharewood Cup", który w tym roku
rozgrywany jest w dwóch kategoriach: harcerskiej i starszoharcerskiej. Zachęcamy do zgłaszania się,
ponieważ śródroczne zadania i zdobyte punkty będą przepustką do udziału w grze podsumowującej
turniej na wiosnę. Turniej został tak skonstruowany, aby zastępy mogły zupełnie samodzielnie
wykonywać zadania na zbiórkach zastępów. Zadaniem drużynowego i szczepowego jest jedynie
zachęcenie ich do rywalizacji i pokazanie strony turnieju: www.zastep.pragapoludnie.zhp.pl
Są już z nami zastępy ze środowisk 160, 211, 288, 295, 296 i 420. Czekamy na więcej! :)

Spotkanie zespołu kształcenia
15 listopada o godz. 18.00 w lokalu komendy hufca odbędzie spotkanie zespołu kształcenia. Na spotkanie
zespół zaprasza wszystkich, którzy chcieliby podjąć się trudu kształcenia naszej kadry na kursach
drużynowych i kursach przewodnikowskich. Zapraszamy wszystkich, którzy planują zdobycie Brązowej
Odznaki Kadry Kształcącej, chcą wziąć udział w kursie kadry kształcącej...
Spotkanie poprowadzi nowa szefowa zespołu kształcenia hm. Anna Michalina Gieniusz.

Zakończenie kursu przewodnikowskiego dla dorosłych
Zespół kształcenia zaprasza uczestników tegorocznego kursu dla dorosłych do lokalu komendy hufca w
czwartek 22 listopada o godz. 18.00 na uroczystość podsumowania kursu. Prosimy o obecność w
mundurach. Zakończenie spotkania o godz. 19.30.

