
 

Hufiec ZHP Mosina  
im. Bolesława Chrobrego 

Chorągiew Wielkopolska ZHP 
 
62-050 Mosina,   ul. Krotowskiego 16  
www. zhpmosina.pl      mosina@zhp.wlkp.pl                
tel. 601 877 059 
GBS MOSINA. 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001 

 

 

BIULETYN HUFCOWY 4/2017 – 8 czerwca 2017 

 

Od tego wydania newsletter zamieniamy na BIULETYN HUFCOWY. Będzie się 
ukazywał niekoniecznie raz w miesiącu, ale wtedy, gdy pojawią się sprawy 
do przekazania kadrze Hufca ZHP Mosina. 

WSKAZÓWKA – BIULETYN HUFCOWY czytamy z kalendarzem i od razu 
zaznaczamy ważne terminy!  

 

1. Dziękuję za wczorajszą dyskusję dotyczącą planu pracy na rok 2017/18. 
Zespoły proszę o przesłanie planów uaktualnionych o wnioski z dyskusji do 
19 czerwca na adres mosina@zhp.wlkp.pl 

2. Przypominam o składkach członkowski – termin płatności  20 czerwca. 
Wpłacamy na konto Hufca ZHP Mosina wyraźnie opisując – składki 
członkowskie – numer i nazwa jednostki. Zestawienie płatności w pliku. 
Paulę Sianos, proszę o wpłacenie składek za gromadę zgodnie ze stanem 
faktycznym (wiem, ze są problemy w ewidencji)  

3. Dziękuję za aktualizację stanów w ewidencji, proszę o dalsze prace w tych 
drużynach, w których nie zaewidencjonowano członków lub są niezgodne 
ze stanem faktycznym. 

4. Dyżur na rozliczanie pobranych zaliczek – 12 czerwca 17:00-19:00.  oraz 19 
czerwca 17:00-19:00. Celem uniknięcia kolejek proszę umawiać się na 
godziny. Umawiamy się mailem Do rozliczenia należy przygotować: 

a.  opisane faktury (na odwrotnej stronie zapisujemy co kupiliśmy i w 
jakim celu zużyliśmy)  

b. plik w Excelu (Nazwa – ksiązka finansowa). Plik wysyłam mailem. 
Proszę nie wypełniać wszystkich rubryk tylko tabelkę o nazwie 
REJESTR faktur, rachunków gotówkowych – plik wysyłamy na dzień 
przed dyżurem lub przynosimy go na pendrive. Jeśli ktoś nie ma 
najnowszej  wersji programu lub Excela – nie martwic się. Należy 
skorzystać, ze tego, że jako członkowie ZHP mamy darmowy dostęp 
do Office poprzez swoje konto. Plik tez już tam czeka na naszym 
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hufcowym dysku OneDrive. Jest też na stronie 
http://www.dokumenty.zhp.wlkp.pl/hal.htm  

5. W związku ze zmianami w Statucie ZHP, proszę szczepowych o przesłanie 
listy kadry w poszczególnych jednostkach wraz z pełnionymi funkcjami 
i posiadanymi stopniami harcerskimi/instruktorskimi. Termin 19 czerwca, na 
adres mosina@zhp.wlkp.pl  

6. Druhnie Katarzynie Góreckiej gratulujemy zamknięcia próby na stopień 
przewodniczki. 

7. W imieniu organizatorów ponownie zapraszam serdecznie na pierwsze 
hufcowe ognisko kończące rok harcerski 2016/2017, które odbędzie się 
11.06.2017r (niedziela) na Pożegowie od godziny 17:00 do 19:00. Po ognisku 
zapraszamy na spotkanie kadry i wędrowników. Prosimy, by każda drużyna 
harcerska i gromada zuchowa przyszła w mundurach, a także prosimy o 
zabranie ze sobą bułek i kiełbasek :) Hufiec zapewnia napoje, ketchup.  
Dajcie od razu znać Natalii Tomaszewskiej, ilu osób się spodziewacie 
z Waszych jednostek. Maila wysyłajcie na adres tala25@wp.pl 

8. Szukamy 2 osób chętnych do pracy na bazie w Lubniewicach wcharakterze 
pomocy kuchennej w terminie 10-26 lipca. Zgłoszenia przyjmuje Estera 
Wekwert. 

9. Zbliża się obóz hufca w Lubniewicach, w związku z tym: 

a. przypominam o konieczności pozyskania zaświadczeń KRK przez 
kadrę obozów. Zaświadczenie można uzyskać za darmo, jeśli ma się 
odpowiednie potwierdzenie z Hufca. Będę je wystawiać, ale proszę 
zainteresowanych o nadsyłania lub przychodzenie w wypełnionym 
formularzem (załącznik) 

b. odnowieniu zaświadczeń lekarskich ze zdolnością do pracy na 
obozie  

c. termin oddawania dokumentów obozowych oraz podpisania umów 
19 czerwca – poniedziałek, godzina 17:00- 19:00 MOK. Kto nie może 
przybyć osobiście, proszę aby dokumenty podał. Załączam wzór 
umowy wolontariackiej dla osób, które mają uprawnienia 
wychowawcy.  

d. termin przesłania planów pracy podobozów 19 czerwca na adres 
mosina@zhp.wlkp.pl  

e. daty imprez obozowych:  

http://www.dokumenty.zhp.wlkp.pl/hal.htm
mailto:mosina@zhp.wlkp.pl
mailto:mosina@zhp.wlkp.pl
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29.07 - ognisko rozpoczynające - komenda 
30/31.07 - INO 
1.08 - ok godz 17:00 hufcowy apel 
2. 08 – ognisko organizowane przez Szczep Watra 
6.08 – DZIEŃ OTWARTY OBOZU (niedziela) 
7.08 - ognisko organizowane przez Szczep Wilki 

 

 

 

Czuwaj! 

Magda Jakubowska 


