ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

KOMUNIKATY
KOMENDY HUFCA POZNAŃ GRUNWALD
08 (130) 2014

15.maja 2014r.

I.Składki
1.Przypominam o wpłacie składek za I kwartał 2014 roku.Termin wpłaty upłynął 25 marca br
Jednocześnie informuję,że według nowych przepisów brak opłaconych w terminie
składek jest równoznaczny ze skreśleniem z listy członków ZHP.Wobec tego zwracam
się do wszystkich,którzy nie opłacili jeszcze składek o pilne ich uregulowanie żeby
uniknąć takiej sytuacji.Ostateczny termin to 30 maja 2014r. Ostrzegam,że nie wpłacenie
w tym terminie składek spowoduje wprowadzenie w życie powyższej informacji. Proszę
potraktować to bardzo poważnie ponieważ jest to moje ostatnie przypomnienie o
statutowym obowiązku.
2.Składki za I kwartał w całości opłaciły środowiska:Szczep Awangarda oraz Szczep 33/cały
rok/. Dziękuję. Proszę pozostałe środowiska o wpłatę składek najlepiej na konto hufca.
16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
3.Przypominam instruktorom o wpłacie składek instruktorskich za 2014 rok również
najlepiej na konto bankowe hufca.Z opłatą składek wiąże się sprawa ubezpieczenia OC
instruktorów.Dotyczy to druhen i druhów:
- phm.Jacek Dopierała
- phm.Tomasz Sadowski
- hm.Waldemar Kaczmarek
- phm.Krzysztof Jodłowski
- hm.Jacek Kołodziej
- pwd.Krzysztof Wiecheć
- phm.Arkadiusz Markiewicz
- pwd.Anna Śmielecka – Wiecheć
- pwd.Joanna Szulda
- pwd.Agnieszka Kaźmierczak
- pwd.Barbara Rura
- phm.Katarzyna Rura
- pwd.Zbigniew Wiecheć
- phm.Jakub Noskiewicz
- pwd.Dawid Podżerek
- pwd.Norbert Wencel
- pwd.Agnieszka Puzio
- pwd.Mateusz Zygmanowski
- pwd.Wawrzyn Podbielski
-hm.Bartosz Kuświk
- phm.Tomasz Włoch
- pwd.Jakub Guner
- pwd.Bernadeta Paczkowska
- pwd.Antoni Noskiewicz
5.Dziękuję HKS 8 PDH za uregulowanie zaległości w opłaceniu składek za 2013 rok w
kwocie 120 zł.
6.Naliczanie składek w tym roku odbywa się po każdym kwartale co zmusza nas do
intensywnej pracy z ewidencją.
7.Podaję wysokość wpłat składek za I kwartał br.,które należy wpłacić w wyżej podanym
terminie:
Szczep nr.76
396 zł + za 11 instruktorów zgodnie z ewidencją
25 PDH
144 zł + za 3 instruktorów
jw.
Szczep „Łazarz”
71 zł instruktorzy składki opłacili /wyjaśnić rożnice/
Marian Derda

II.Harcerski Dzień Dziecka
1.W dniu 31 maja 2014 r. w godz.10 – 12.00 na placu zabaw obok hufca odbędzie się
Harcerski Dzień Dziecka dla dzieci z okolicznych bloków i domów.W programie
przewidziano gry i zabawy oraz mini bieg.Chętnych do włączenia się do organizacji i
przeprowadzenia imprezy proszę o kontakt z dh.Agnieszką Puzio z Awangardy.
Marian Derda

III.HAL 2014
1.Przypominam,że wszelkie wpłaty na obozy muszą być wpłacane na konto hufca.Proszę
przekazać rodzicom o podawanie w przelewach dokładnych informacji:
- kto wpłaca
- za kogo jest wpłata i na jaki obóz oraz termin obozu
- w treści wpłaty- dla osób potrzebujących fakturę wpłata na obóz w……..
- dla osób nie potrzebujących faktury – składka zadaniowa za obóz w ……
2.Z uwagi na ilość wpływających wpłat ratalnych w/w wypełnianie przelewów pozwoli nam
na znaczne oszczędności papieru ,tuszy i innych.Jednocześnie zaznaczam,że brak danych
adresowych i zaznaczenia o wpłacie /wpłata lub składka/ zaksięgowana będzie jako
składka bez możliwości późniejszych korekt.
Marian Derda

