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1.SPOTKANIE WIGILIJNE
Serdecznie zapraszam wszystkich drużynowych oraz funkcyjnych hufca na Spotkanie Wigilijne,
które odbędzie się 17.12 o godz. 17 w Al Capone. Wszystkich zainteresowanych proszę o
informację do dnia 10 grudnia oraz wpłatę 20 złotych.
2. ŚWIATECZNE ZADANIE
Komenda Hufca pragnie w tym roku aby gromady i drużyny wykonały DOBRE ZADANIE dla
innych na święta.
Proszę każdą z gromad zuchowych o wykonanie 3 stroików świątecznych i dostarczenie ich przez
drużynowych na spotkanie wigilijne. Stroiki zostaną przekazane w imieniu całego Hufca jako
świąteczne prezenty dla podopiecznych Domu Seniora w Jarosławcu. Drużyny harcerskie,
starszoharcerskie i wędrownicze proszę o staranne wykonanie 5 kartek świątecznych i przekazanie
przez drużynowych na spotkaniu wigilijnym. Kartki zostaną w imieniu Hufca rozesłane do
sponsorów oraz przyjaciół naszego Hufca.
Mam nadzieję,że pomimo krótkiego czasu na realizację uda wam się wykonać to zadanie.

3. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Przypomnienie!!!
1) zgłaszanie biwaków
Biwak należy zgłosić najpóźniej ZMIANA 14 dni przed jego rozpoczęciem. Można to zrobić
e-mailem przesyłając na adres: ada.jadrzak@wp.eu Przesłanie zgłoszenia biwaku nie oznacza
zgody na jego przeprowadzenie. Taka zgoda to zwrotna informacja od druhny Ady.
Wymagane dokumenty:
 poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia biwaku wraz z deklaracją o ochronie życia i zdrowia ( po

zakończeniu biwaku dokumenty oryginalne należy dostarczyć do hufca)
 plan biwaku
 listę uczestników biwaku (imię, nazwisko, adres, PESEL)

Z ramienia Komendy Hufca zatwierdzaniem biwaków środowisk zajmuje się pwd. Ada Jądrzak.
Zgłaszać należy wszystkie biwaki również te, na które drużyna chce wyjechać do innego
hufca. Podobnie biwaki drużyny oraz jakiekolwiek formy kształcenia, które są organizowane.
2) wszystkimi sprawami związanymi z ewidencją harcerską oraz z kształceniem zajmuje się hm.
Marzanna Rzepka
W przypadku chęci udziału w warsztatach i kursach bądź organizacji szkolenia dla zastępowych czy

przybocznych we własnym środowisku konieczna jest zgoda i konsultacja dh. Marzanny
orlowska.marzanna@gmail.com
3) AKJCE ZAROBKOWE
Wszystkie pomysły na akcje zarobkowe przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy
uzgodnić z komendantką hufca.
4. KWARTALNE SPRAWOZDANIA
Od przyszłego roku obowiązywać będą kwartalne sprawozdania dla wszystkich gromad i drużyn.
Wzór sprawozdania zostanie przesłany.
Sprawozdanie pozwoli przybliżyć komendzie pracę waszych gromad i drużyn.
5. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Proszę o uregulowanie zaległych składek członkowskich. Składki można wpłacać na konto hufca
lub u komendantki. Gromady i drużyny, które nie mają uregulowanych składek nie będą mogły
skorzystać z pozyskanych w ramach 1 % środków.
6. BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
W naszej chorągwi Betlejemskie Światło Pokoju będzie już się rozchodziło od 11.12. Bardzo proszę
wszystkie drużyny o organizację przekazania Światła w waszych środowiskach. BŚP będzie można
odbierać od komendantki do Wigilii.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Komendantka Hufca
hm. Monika Pawlicka - Mądry

