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Warszawa, 1 grudnia 2015

Plan spotkania 1/2
1. Po balu… 
2. Szczepy:
A.
B.
C.

Plany pracy środowisk
„Haracz” chorągwiany
1%

3. Program
A. Wigilia Instruktorska
B. Zlot Chorągwii Stołecznej
C. InterCamp

4. Kształcenie – kurs drużynowych harcerskich i zuchowych
5. Namiestnictwa
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Po balu
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Plany Pracy
Termin składania zatwierdzonych w
szczepach planów pracy minął:

30 września 2015

Tylko jedno środowisko nie rozliczyło się do dziś z planów
pracy (szczepu i niektórych drużyn/gromad)
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Haracz chorągwiany
Drodzy Komendanci Szczepów!
Drodzy Szefowie samodzielnych jednostek organizacyjnych!
Przypominamy, że Chorągiew nałożyła na nas opłatę wyliczoną jako 24zł / osobowy
+ 2% od kosztów pośrednich.

Czy środowiska mają zabezpieczone środki na te opłatę?
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Zestawienie 1%
Dostaliśmy z KCh zostawienie 1% za rok 2014:
Kwota przekazana
na rzecz

Środowisko
Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku

Liczba wpłat

organizacji

17257.40

142

Krąg Instruktorski "Romanosy"

2708.49

47

Szczep 295 WDHiGZ

1838.70

29

Szczep 296 WDHiGZ

2250.60

12

Szczep 32 WDHiGZ

803.90

12

Szczep 420 WDHiGZ

775.40

10

Szczep 288 WDHiGZ

209.80

8

13 WLDHy "Skrzydło"

578.00

7

1016.90

6

Szczep 211 WDHiGZ

103.30

6

Szczep 160 WDHiGZ

258.80

6

1202.30

4

153.80

4

HUFIEC PRAGA-POŁUDNIE

>>> to nie jest Praga Południe
67 WWDH
297 WDHiGZ
Szczep 31 WDHiGZ
Total

2.70

1

38.30

1

29198.39

295

W sprawie szczegółów zestawienia prośba o kontakt mailowy z Anetą.
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Wigilia instruktorska:
• 17. grudnia, start o 18:00 ubieraniem choinki,
oficjalny początek o 18:30
• Miejsce: Zimowa Rezydencja Hufca:
ul. Szczawnicka 1
• Każda osoba przynosi potrawę.
Do wyboru kategorie (jedna kategoria na cały
szczep – proszę od razu się zapisać)
▪ Sałatki nr 1 - 32
▪ Sałatki nr 2 - 160
▪ Śledziki – 295 + 297
▪ Ciasta nr 1 - 420
▪ Ciasta nr 2 - 211
▪ Napoje – 296 + 288
▪ Owoce - 31
▪ Barszcz + śledź: Krystyna
▪ Talerze, oplatek, cieple napoje itp. - KH

Zlot Chorągwi Stołecznej ZHP „Synergia”
• termin: 26-29 maja 2016
• miejsce: Polewicz koło Garwolina
• koszt: od 140 do 160 zł w zależności od terminu
dokonania wpłaty:
▪ 140 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynie na wskazane konto do
końca grudnia 2015;
▪ 150 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynie na wskazane konto do
końca lutego 2016;
▪ 160 zł, jeśli zapłacisz do końca kwietnia (całość kwoty).
Uwaga: koszt udziału patrolowych, którzy zarejestrują patrole
8-10 osobowe, wynosi wyłącznie 75 zł.

Zlot Chorągwi Stołecznej ZHP „Synergia”
Organizatorzy zapewniają:
• synergiczny program, w ramach którego przygotowujemy
pięć ścieżek tematycznych:

•
•
•
•

▪
▪
▪
▪
▪

Środowisko a ekosystem;
Polska wzdłuż i wszerz;
Różnorodność kulturowa współczesnego świata;
Sztuka przetrwania;
Tolerancja, czyli zrozumieć niepełnosprawność.

zaplecze higieniczno-sanitarne;
produkty do samodzielnego przygotowywania posiłków;
wyprawkę zlotowicza;
kuchenkę gazową z nabojami dla każdego patrolu.

Zakwaterowanie i transport są organizowane przez patrole
zlotowe samodzielnie.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca kwietnia 2016.Więcej
informacji na stoleczna.zhp.pl/zlot oraz na ulotce, którą już
teraz możecie pobrać stąd.

InterCamp
• Termin: 13 – 16 maja 2016 r.
• Miejsce: fort Josefov, Jaroměř (Czechy)
• Koszt: 140 złotych od osoby (w tym wpisowe na zlot, wyprawka,
koszty organizacyjne polskiego kontyngentu). 165 złotych od osoby
w przypadku wpłaty w drugim terminie.
• Uczestnicy: patrole harcerek i harcerzy w wieku 11 – 17 lat,
maksymalnie 25-osobowe wliczając w to opiekuna/opiekunów (do
15 osób w patrolu ->1 opiekun, 16 – 25 osób w patrolu -> 2
opiekunów) minimalnie 5 osobowe (4 uczestników + 1 opiekun)
• Opiekun powinien mieć ukończone 18 lat w czasie trwania zlotu!
• Dojazd we własnym zakresie, na miejscu parking dla autobusów
• Uczestnicy będą mogli odpłatnie korzystać z prysznicy (1euro)
• Ubezpieczenie we własnym zakresie
• Wyżywienie uczestników we własnym zakresie
UWAGA!!! W porównaniu do poprzednich IC, w tym roku jest trochę inaczej ze
względu na przepisy! Nie będzie można gotować w miejscu, gdzie rozbite będą
namioty. Zostaną wyznaczone specjalne miejsca do gotowania!

InterCamp
Wymagania wobec opiekunów:
• pełnoletność
• min. otwarta próba przewodnikowska
• znajomość angielskiego
• pełny wpis do ewidencji
Terminarz rekrutacji:
• Początek przyjmowania zgłoszeń: 17 listopada 2015 r.
• Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz, opinie,
składki, zadanie): 31 grudnia 2015 r.
• Do 3 stycznia każdy patrolowy otrzyma informację
o tym, czy jego patrol się zakwalifikował.

Kurs drużynowych
W tym roku kurs drużynowych
(zuchowych i harcerskich) odbywa się
w terminie:

6 -13 lutego 2016 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
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Namiestnictwa
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Biwak Warhammer – namiestnictwo harcerskie
Namiestnictwo harcerskie zaprasza Rady drużyn
harcerskich i starszoharcerskich na biwak Warhammer.
Wraz z Waszymi zastępowi wejdźcie w świat fantastyki,
aby powstrzymać zło czające się w mroku.

Termin: 22 - 24.01.2016
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Podziękowania
• Podziękowania dla:
▪ Joanny Stefaniak, Marty Czajki – za zaplanowanie,
organizację i przeprowadzenie Balu Instruktorskiego
Hufca,
▪ Marka Medyńskiego, Marty Potockiej, Maćka Kujawy,
Michała Kujawy, Kamila Farysa za pomoc w organizacji
Balu.
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Podsumowanie

Do zobaczenia
we wtorek 12 stycznia o 18:30
Masz temat na następną
Radę Szczepowych?
Napisz do Anety ☺

@

aneta.chabowska-wachowicz
@pragapoludnie.zhp.pl
16

ACH

