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BIULETYN HUFCOWY 9/2017 – 11 grudnia 2017
WSKAZÓWKA!
BIULETYN HUFCOWY czytamy z kalendarzem i od razu zaznaczamy ważne
terminy! 

1. Kadrę i wędrowników zapraszamy na Wigilię Instruktorską, która
odbędzie się 19 grudnia o 18:00 w Domu Harcerza. Prosimy
o potwierdzanie
przybycia
mailem
(mosina@zhp.wlkp.pl)
do 14 grudnia (czwartku), gdyż Gwiazdor chce ustalić,
przy wykonaniu prezentu dla kogo poprosi Was o pomoc.
2. 20 grudnia to termin opłacenia na konto hufca składek za IV kwartał –
po 24zł za osobę (3 miesiące po 8 złotych). Szefów jednostek proszę
o sprawdzenie liczby osób w załączonym pliku. Zgodnie z hufcową
uchwałą, hufcowe 2 złote miesięcznej składki jest do dyspozycji
podstawowej jednostki. Co oznacza, że:
a. całość zebranej składki wpłaca się na konto hufca,
b. skarbnik hufca ewidencjonuje stan składek każdej jednostki,
c. szef jednostki może pobrać te środki do wykorzystania w drodze
zaliczki.
3. Jak informowałam mailowo dyżur komendantki we wtorek 12 grudnia
od 19:30. Jest to ostatni termin na rozliczenie zaliczek w tym roku.
Przypominam dla rozliczenia zaliczki konieczne jest wypełnienie pliku
„książka finansowa” (w załączniku).
4. Przedstawiam jednostki z Hufca Mosina, które zaproponujemy chorągwi
do udziału w programie Wielkopolskie Podwórka:
a.
b.
c.
d.

19 MDH MAFEKING,
19 DH CZATA,
21 WDH HALS,
23 DH im. Batalionu ZOŚKA

5. Przedstawiam osoby z Hufca Mosina, które zaproponowaliśmy chorągwi
jako pracowników w programie Wielkopolskie Podwórka:
a. pwd. Paulina Sobkowicz – kierownik
Podwórkowych w Mosinie (pół etatu)

Centrum

Świetlic

b. pwd. Kinga Glinkowska – wychowawca
Podwórkowych w Mosinie (pół etatu),

Centrum

Świetlic

c. pwd. Michał Górecki – wychowawca
Podwórkowych w Mosinie (pół etatu),

Centrum

Świetlic

d. phm. Adrianna Siuda – wychowawca
Podwórkowych w Mosinie (cały etatu),

Centrum

Świetlic

6. Mamy spory sukces - Na ZLOT ZHP w Gdańsku w 2018 ostatecznie
zgłosiliśmy 112 osób w zastępach i drużynach zlotowych oraz 4 osoby ze
sztabu Gniazda. (1 rata została opłacona i przelana do Chorągwi)
7. Proponowany termin obozu zuchów oraz NS naszego Hufca to 16-22 lipca
2018 roku . Zostanie on potwierdzony po odwiedzeniu baz i wyborze jednej
z nich (zadanie zaplanowane na styczeń)
8. W dniach 27-30.12. 2017 roku oraz 23 - 25.02.2018 będzie odbywał się Kurs
Przewodnikowski Impeesa organizowany przez mosiński ZKK. Z racji tego,
że w kursie bierze udział wielu harcerzy z Mosiny zależy nam aby
prowadzących zajęcia było równie wielu. Wszystkich chętnych do
poprowadzenia
zajęć
(wymóg:
ukończony
minimum
Kurs
Przewodnikowski) prosimy o zgłaszanie się do pwd. Michała Góreckiego,
który udostępni informacje dotyczące tematyki zajęć jak i terminu, w
których będą się one odbywać. Serdecznie zachęcamy!
9. Zgodnie z ustaleniami na Zjeździe Hufca od nowego roku jeśli ktoś będzie
chciał pobrać zaliczkę, zorganizować biwak musi przejść szkolenie.
Zapraszamy zatem na warsztaty hufcowe: „Karta biwaku i faktury – szybko
i bezboleśnie”, które odbędą się 16 stycznia we wtorek o 19:30 w Domu
Harcerza (prowadzący Magdalena Jakubowska i Estera Wekwert)

Czuwaj!

Magda Jakubowska

