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1. Serdecznie zapraszamy wszystkich Instruktorów oraz Druhny i Druhów pełniących funkcje instruktorskie, na
wspólną Instruktorską Wigilię, która odbędzie się 5 stycznia 2016 roku o godzinie 18.00 w harcówce na PKP w
Środzie Wlkp. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności oraz dokonanie wpłaty w wysokości 10 zł (koszty jedzenia i
organizacji) osobiście do Komendy Hufca lub na konto tytułem : składka członkowska do 24 grudnia 2015 roku.

„Granatowy zawrót głowy”
2. W tym roku harcerskim oprócz współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi jednostkami w propozycji
programowej 100na100, odbywać się będzie współzawodnictwo wszystkich drużynowych naszego hufca.
Drużynowi będę ubiegać się o zdobycie jak największej ilości punktów.
Punkty przyznawane będę w 7 kategoriach.
W każdej kategorii można zdobyć maksymalnie 10 punktów, a tym samym suma wszystkich punktów do zdobycia
wynosi 70.
Kategorie:
- KSIĄŻKA PRACY DRUŻYNY - sposób i systematyka prowadzenia dokumentacji drużyny sprawdzona będzie
kilka razy w ciągu całego roku harcerskiego.
- EWIDENCJA - aktualność wpisów w ewidencji i ich pokrycie z rzeczywistym stanem liczbowym gromady/drużyny
a także sukcesywne uzupełnianie w ewidencji złożonych przyrzeczeń czy zdobytych stopni
- SKŁADKI - terminowość w płaceniu składek za faktyczny stan liczebny prowadzonej gromady/drużyny ich
procentowa ściągalność składek w gromadzie/drużynie, opłacalność składek instruktorskich (składek członkowskich
za własną osobę)
- REJESTR SKŁADEK - sposób prowadzenia rejestru płaconych przez zuchów/harcerzy składek
- PROMOCJA - szeroko rozumiana promocja gromady/ drużyny i jej działań,
- UDZIAŁ W ODPRAWACH - obecność drużynowego na odprawach drużynowych i innych spotkaniach
obowiązkowych
- PLAN PRACY - terminowe dostarczenie planu pracy i jego zawartość
Drużynowy, który uzyska największa liczbę punktów otrzyma nagrodę i przechodni tytuł:-)
Pozostałe szczegóły zostaną przekazane mailowo lub podczas najbliższego spotkania.
3. Prosimy wszystkich drużynowych o przesłanie Planów Pracy gromady/drużyny do końca grudnia na adres
mailowy: ada.jadrzak@wp.eu
4. PRZYPOMNIENIE
Przypominam o zgłoszeniach na kadrę obozową w ramach HAL 2016. Zgłoszenia przyjmuje druhna Ewa Nowicka i
druhna Ada Jądrzak. Termin mija 15 grudnia.
5. Druhna Małgosia Patecka poszukuje plakietek różnych imprez hufcowych i z wyjazdów celem umieszczenia ich na
wystawie z okazji 100-lecia harcerstwa średzkiego. Plakietki zostaną podpisane i oddane właścicielom po
zakończeniu wystawy. Z pewnością powinny gdzieś znajdować się plakietki ze: Zlotu w Kielcach, Ostrowie,
Krakowie, Intercampu i inne. Proszę o kontakt osoby gotowe wypożyczyć plakietki.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Komendantka Hufca
hm. Monika Pawlicka - Mądry

