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Co w tym numerze?

Nowa instrukcja dla
organizacji akcji letnich i
zimowych

Ratownik wodny szuka
pracy

W tym numerze:
- Nowa instrukcja dla organizacji akcji letnich i zimowych
- Ratownik wodny szuka pracy
- Zaopatrzenie dla obozów z okolic Międzychodu
- Pogłębiarka
- Propozycja służby dla gromad i zastępów
- Spotkanie ze Szczepowymi
- Akcja Znicz
- Ostateczny termin zgłaszania AL. 2016
- Faktury
OBÓZ
1) Komendantką/komendantem podobozu jest instruktor/ka w stopniu minimum
pwd.
2) Wychowawcą podobozu jest pełnoletni/a harcerz/ka po ukończonym kursie
wychowawców.
3) Komendantem/ komendantką zgrupowania może być instruktor/ka w stopniu
minimum phm.
4) Komendantem/ komendantką obozu jednej drużyny może być drużynowy/a tej
drużyny- instruktor/ka w stopniu pwd. pod warunkiem spełniania wymogów
kuratoryjnych, po akceptacji Zarządu Okręgu. Na obozie w takiej sytuacji konieczny
jest również wychowawca (patrz pkt. 3).
5) W szczególnych wypadkach, kiedy kolonia/zimowisko odbywa się na kwaterach
istnieje możliwość pełnienia jednocześnie funkcji komendanta zgrupowania i
kwatermistrza, po zatwierdzeniu na funkcję przez Zarząd Okręgu.
6) W sytuacji obozów wędrownych istnieje możliwość pełnienia jednocześnie funkcji
komendanta zgrupowania i kwatermistrza, po zatwierdzeniu na funkcję przez Zarząd
Okręgu.
7) Obóz rozpoczyna się z dniem wyjazdu ekipy kwaterkowej, należy tak zgłosić
akcję do Kuratorium. Trzeba liczyć się z tym, że SANEPID może wizytować obóz już
w pierwszych dniach kwaterki, dlatego warto przed obozem skontaktować się z
SANEPIDem.
BIWAK
1. Opiekunem biwaku zastępu może być rodzic uczestnika.
2. Komendantem/Komendantką biwaku drużyny jest instruktor/ka w stopniu min
pwd.
3. Wychowawcą biwaku drużyny jest osoba pełnoletnia
4. Biwaki, które odbywają się w okresie ferii i wakacji należy zgłaszać do Okręgu i
kuratorium.
5. Wszystkie biwaki muszą być zgłoszone do Okręgu na 7 dni przed akcją (dotyczy
to również akcji chorągwi, hufców itp).
* Wszystkie kwestie szczególne pozostają do decyzji Komendantce/ Komendantowi
Chorągwi.
Podejmę pracę na obozie harcerskim jako ratownik wodny w miesiącu lipcu.
Posiadam duże doświadczenie zawodowe również na obozach harcerskich.
Proszę o kontakt telefoniczny tel: 691801079; SMSa lub e-maila piotrmoskal1@wp.pl.
Pozdrawiam,
Piotr Moskal
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Zaopatrzenie dla obozów
z okolic Międzychodu

Dzień Dobry,
Reprezentuje firmę Exclusive Life tj. Hurtownię Spożywczą. Dowiedziałem się, że planują
państwo mieć obóz w naszym rejonie i mam pytanie czy byli by państwo zainteresowani
współpracą z nami.
Posiadamy w sprzedaży: artykuły spożywcze, napoje, wodę i warzywa. Co roku
współpracujemy z obozami harcerskimi, które są z nas zadowolone.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że jest szansa na miłą i owocną współpracę.
Z poważaniem,
Pospieszała Mariusz
kierownik 600883662

Propozycja służby dla
gromad i zastępów

Czuwaj Harcerze!!!
Jest pewna inicjatywa głównie dla zuchów/ zuchenek oraz zastępów harcerzy i harcerek.
Bracia Misjonarze pomagają do noclegowni dla bezdomnych. Przebywają tam ludzie, którzy
nie mają własnych domów, miejsc, do których mogą wrócić. Wspólnie z braćmi wpadliśmy
na pomysł, aby tym bezdomnym podarować kartki z życzeniami, ze słowami pocieszenia,
czy z obiecaniem modlitwy za nich (1 kartka ma być dla jednej osoby). Kartki nie mają
dotyczyć aktualnych świąt.
Stąd moja propozycja dla Was, abyście się w to włączyli- tym bardziej, że mamy służyć
bliźnim- i zrobili kilka/ kilkanaście kartek dla bezdomnych tak, abym mógł je im jak
najszybciej przekazać :). Wszystkie inne szczegóły u mnie (jankokamil@gmail.com).
Pozdrawiam kl. Kamil Jankowski
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Spotkanie ze
Szczepowymi

Akcja Znicz

Ostateczne zgłoszenie
Akcji Letniej

Faktury

Redakcja numeru
Okręg Małopolski ZHR

30
maja
o
godzinie
19.00
zapraszamy
szczepowe/szczepowych
oraz
drużynowe/drużynowych samodzielnych jednostek na spotkanie z Zarządem Okręgu.
Obecność obowiązkowa.
W sytuacji gdy szef jednostki nie może przyjść prosimy, żeby w spotkaniu uczestniczył inny
przedstawiciel jednostki – bardzo zależy nam na obecności.
Jednostki zainteresowane zorganizowaniem Akcji Znicz w tym roku proszone są o
przesłanie zgłoszenia do dnia 12 czerwca 2016 r. na adres: malopolska@zhr.pl
Zgłoszenie ma zawierać nazwę jednostki, osobę odpowiedzialną oraz Cmentarz, na którym
jednostka chce zorganizować akcję.
Cmentarze do wyboru: Rakowicki, Batowicki, Salwatorski, Pogórski, Mała Góra.
24.05.2016 mija termin zgłaszania Akcji Letnich. Do tego czasu należy dostarczyć do
referatu:
- Wydrukowany raport i preliminarz z podpisem komendanta w 2 kopiach (prosimy o druk
dwustronny - z jednej strony raport, z drugiej preliminarz)
 Wykaz kadry pedagogicznej według wzoru
 Zobowiązanie komendanta w 2 kopiach
 ZZ i ZM kwatermistrza w 2 kopiach

W biurze okręgu czekają na odbiór następujące faktury:
Lp
Od kogo
Zakupione rzeczy
1
Pizzeria Mamma Mia
Pizza
Rynna, rura, żarówka, toaleta
2
Leroy Merlin
drewniana, dostawa
3
Rafał Dobrzański
Karmello standard mix
4
Retip Waligóra
Siekiera
5
King Trans
Przewóz do Murzasichle
6
Dom Harcerza
pobyt w ośrodku Fort 39

Wartość brutto
65,00 zł
520,24 zł
47,98 zł
1780,00 zł
1000,00 zł
215,00 zł

Ewa Siemianowska
ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków, tel. 12 4217659, malopolska@zhr.pl
www.malopolska.zhr.pl, www.facebook.com/malopolski.zhr
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