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2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zmiana terminu posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w lutym
Informuję, że ze względu na ferie zimowe Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich spotka się
wyjątkowo w trzecią środę lutego tj. 18.02.2015 r. Proszę o przekazanie powyższej informacji
w Waszym Hufcu.
hm. Andrzej Sawuła – Przewodniczący ChKSI
2.2. Udział harcerzy w WOŚP 2015
Druhny i Druhowie,
GK ZHP zamierza opublikować informację na temat zaangażowania harcerzy ZHP w akcję WOŚP.
Prosimy o wysłanie do 25.01.2015 r. na adres sekretariat@gdanska.zhp.pl informacji
o zaangażowaniu Waszych środowisk według poniższego zestawienia:
hufiec

ilość wolontariuszy
kwestujących

ilość zebranych środków

Pochwalmy się swoim udziałem w WOŚP 2015.
Dorota Mehlberg
2.3. Letnie Kursy Drużynowych
Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP Macierzysta Akademia Kształcenia serdecznie zaprasza
na LETNIE KURSY DRUŻYNOWYCH, których program będzie obejmował zagadnienia kursu
metodycznego (oddzielnie dla każdej z metodyk). Kurs planowany jest w terminie 17 – 23 sierpnia
2015 roku. Szkoła nie planuje organizacji kursu Przewodnikowskiego w terminie bezpośrednio
poprzedzającym kurs.
hm. Anna Deptuła - Komendantka Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej MAK

2.4. Kurs drużynowych dla dorosłych
Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP Macierzysta Akademia Kształcenia serdecznie zaprasza
na "KURS DRUŻYNOWYCH DLA DOROSŁYCH", którego program będzie obejmował zagadnienia kursu
przewodnikowskiego i metodycznego.
Kurs dedykowany jest osobom dorosłym powyżej 25 roku życia, które deklarują chęć działalności
w Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych
w Prawie i Przyrzeczeniu oraz Kodeksie Instruktorskim. Zapraszamy Rodziców, Nauczycieli i
przedstawicieli innych zawodów, dawnych harcerzy i instruktorów, członków starszyzny harcerskiej.
Kurs będzie odbywał się weekendowo, a także metodą e-learningu. Obowiązkowe będzie również
wykonywanie samodzielnych zadań i odbycie praktyk harcerskich.
Terminy spotkań:
27 lutego - 1 marca 2015 roku w Gdańsku
27-29 marca 2015 roku (miejsce zostanie ustalone w terminie późniejszym)
trzecie, ostatnie spotkanie odbędzie się w maju lub czerwcu.
Planowana liczba miejsc na kursie - 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
Planowany koszt kursu - 380 zł (wyżywienie, noclegi, prowadzący zajęcia, materiały kursowe).
Wpisowe płatne będzie w trzech częściach zgodnie z harmonogramem kursu.
Warunki uczestnictwa:
- ukończone co najmniej 25 lat
- wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do organizatora (zgłoszenie powinno być
potwierdzone przez komendanta hufca kierującego kandydata na kurs)
- wpłata wpisowego w wyznaczonym terminie
- wypełnienie pierwszej części e-learningowej.
- chęć aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach kursu i zaakceptowanie warunków kursu
Warunki ukończenia kursu:
- uczestnictwo w zajęciach kursowych, praktykach i części e-learningowej
- zaliczenie zadań kursowych
Osoby biorące udział w kursie, mogą po wypełnieniu warunków ukończenia kursu, otrzymać
zaświadczenie o ukończeniu kursu przewodnikowskiego i kursu metodycznego (konkretnej
metodyki). Zaświadczenia o ukończeniu kursu metodycznego mogą otrzymać tylko osoby, które
udokumentują fakt złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
Szczegółowych informacji o kursie udziela hm. Hanna Piotrowska tel. 601 54 49 40
e-mail: haniapiot@gmail.com
hm. Anna Deptuła - Komendantka Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej MAK
2.5. Badanie zapotrzebowania na formy kształcenia
Bardzo proszę komendantów hufców o wypełnienie ankiety http://goo.gl/forms/AKv9gawhqG, która
umożliwi zaplanowanie form kształcenia na kolejny rok harcerski organizowanych przez Chorągiew.
Jednocześnie dziękuję za terminowe wypełnienie ankiety hufcom: Starogard Gdański, Rumia,
Miastko, Tczew, Bytów, Gdańsk–Portowa i Gdańsk–Wrzeszcz-Oliwa. Pozostałe hufce proszę o
wypełnienie ankiety do 25 stycznia br.
hm. Łukasz Kochowski - Członek KCh ds. pracy z kadrą
2.6. Aktualizacja danych kontaktowych, członków KCh, szefów zespołów, instruktorów
W załączniku do Wy-Dźwięku przekazuję zaktualizowany wykaz członków Komendy Chorągwi,
szefów zespołów i instruktorów Komendy Chorągwi wraz z danymi kontaktowymi. Prosimy
o przekazanie tego dokumentu członkom komendy hufca, drużynowym i funkcyjnym.
Dorota Mehlberg

2.7. Zaświadczenie o przynależności do ZHP - KRK
Przesyłamy otrzymany z GK ZHP wzór POTWIERDZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO ZHP, który należy
załączać wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o osobie, przy ubieganiu się o zwolnienie z opłat
za zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Proszę o rozpowszechnienie wzoru do wszystkich jednostek ZHP.
Dorota Mehlberg
2.8. Hufiec Kwidzyn zaprasza na XXXI Szałamaję
Hufiec Kwidzyn serdecznie zaprasza na XXXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej
Turystycznej i Poezji Śpiewanej SZAŁAMAJA, który odbędzie się w terminie 6-8 marca 2015 r. w
Kwidzynie. Zgłoszenia tylko do 15 lutego. Szczegóły dotyczące Festiwalu znajdują się w regulaminie,
który stanowi załącznik do niniejszego Wy-Dźwięku.
hm. Andrzej Pliszka – Komendant Hufca Kwidzyn
2.9. Rajd RODŁO 2015
Poszukiwani są instruktorzy, którzy chcieliby podjąć się pełnienia funkcji Komendanta Trasy na XXXI
Rajdzie Rodło, który odbędzie się w terminie 21-24.05.2015 r. w Wejherowie. W tym roku rajd
nastawiony jest w szczególności na turystyczny walor harcerstwa. Wymagania stawiane
instruktorom, którzy byliby zainteresowani tą funkcją, to:
- minimum 18 lat
- minimum stopień instruktorski przewodnika
- dużo chęci, zapału i pomysłów! :)
Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres rodlo@gdanska.zhp.pl z dopiskiem "XXXI Rodło". Bardzo
mocno zachęcamy do podjęcia się tej służby - może to być niebywała okazja do przeżycia
niespotykanego wydarzenia! Ogólnopolski rajd, sztandarowa impreza Chorągwi Gdańskiej, ogromne
wydarzenie turystyczne - to nic innego jak Rajd Rodło! Zapraszamy do spróbowania swoich sił :) Na
zgłoszenia czekamy do 20.02.2015 r.
phm. Grzegorz Święcicki - Komendant XXXI Rajdu Rodło
ZAŁĄCZNIK:
1. Dane kontaktowe KCh, szefów zespołów, instruktorów
2. Zaświadczenie o przynależności do ZHP - KRK
3. Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Turystycznej i Poezji Śpiewanej
SZAŁAMAJA

