ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

KOMUNIKATY
KOMENDY HUFCA POZNAŃ GRUNWALD
04 (126) 2014

15.marca 2014r.

I.Składki
1.Przypominam o wpłacie składek za I kwartał 2014 roku.Termin wpłaty mija 25 marca br
Jednocześnie informuję,że brak opłaconych w terminie składek jest równoznaczny ze
skreśleniem z listy członków ZHP.
2.Dziękuję 33 Szczepowi za opłacenie składek za cały 2014 rok.
3.Proszę pozostałe środowiska o wpłatę składek najlepiej na konto hufca.
16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
4.Przypominam instruktorom o wpłacie składek instruktorskich za 2014 rok również
najlepiej na konto bankowe hufca.Z opłatą składek wiąże się sprawa ubezpieczenia OC
instruktorów.
5.Proszę HKS 8 PDH o pilne 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
Szczep „Awangarda”
432 zł. + za 5 instruktorów
jw.
25 PDH
144 zł + za 3 instruktorów
jw.
HKS 8 PDH
120 zł + za 1 /przewodniczący/
Szczep „Łazarz”
456 zł instruktorzy składki opłacili
Marian Derda

II.Rajd Marzanniany
1.Informuję,że w dniu 22 marca br. w Owińskach odbędzie się tradycyjny Rajd
Marzanniany.Informacja została już przesłana do środowisk.
Marian Derda

III.Szkolenie z obsługi ewidencji.
1.Przypominam,że Komenda Chorągwi organizuje szkolenie z obsługi ewidencji
elektronicznej.Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszę o zgłoszenie do dh,Janusza
Wolskiego biuro@zhp.wlkp.pl
2.Polecam udział w szkoleniu po jednej osobie z każdego środowiska żeby mieć nad tym
bezpośrednią kontrolę.
Marian Derda

IV.Kurs Kierowników HALiZ
1.Przypominam,że w dniu 24 maja br.odbędzie się kurs dla kierowników HAL i Z. Zgłoszenia
jw. do dh.Janusza Wolskiego.Warunek to posiadany stopień podharcmistrza.
Marian Derda

V.Spotkanie komendantów i kwatermistrzów obozów.
1.W dniu 29 marca oraz 10 maja /termin do wyboru/ w Komendzie Chorągwi odbędą się
szkoleniowe spotkania komendantów i kwatermistrzów tegorocznej HAL.Tematem głównym
to bezpieczeństwo oraz higiena spożywcza na obozach.
Marian Derda

