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Skarbnik
Chorągwi
Program

10 maja, w Sulechowie warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

Wydział Finansowy

LOGO ZLOTU konkurs na logo zlotu wygrał Jerzy Dombek. Gratulujemy i zapraszamy na
zlot Logo można zobaczyć na stronie chorągwianej. HASŁO ZLOTU „Wspólne pasje
magnesem przyjaźni”

Kształ
cenie

▪ Plany HAL 2014 z Hufca/ZD
▪ Propozycje do Banku Wolnych Miejsc Obozowych/- w formie elektronicznej oraz
papierowej ulotki, karty kwalifikacyjne, informatory,
♦ na 21-dni przed rozpoczęciem obozu REJSTRACJA ORGANIZATORA
WYPOCZYNKU w Kuratorium Oświaty
▪ 23-24-25.V.2014 – Kurs Wychowawców placówek wypoczynku
▪ 24.V.2014 – Kurs kierowników placówek wypoczynku
▪ 24.V.2014 – Kurs kierowników wycieczek
▪ 24.V.2014 – Szkolenie Komendantów obozów i księgowych
Szczegóły dot. Kursów i Szkoleń podane będą na www.lubuska.zhp.pl
ZLOT CHORĄGWI w związku z brakiem deklaracji części hufców na zlot przedłużamy
przyjmowanie zgłoszeń. Mamy nadzieję, że z każdego hufca pojedzie chociaż jeden
patrol.

CHKSI

Obowiązująca Ordynacja
Uchwała nr 6/XXXVIII RN
ZHP z dn.12.01.2014 r.

zielonagora@wopr.pl

Zgodnie z informacją podaną na zbiórce komendantów hufców w dniu 28 kwietnia na
konta zostały przesłane zaległości z tytułu 1%.

Inne

Termin realizacji/Uwagi

▪ Współpraca z WOPR Zielona Góra – pomoc w urządzeniu kąpieliska, uprawnień
ratowników – kontakt prezes Mikołaj Bimbała mikolaj.bombala@gmail.com ;

Szef Biura KCH ZHP

Komenda
Chorągwi ZHP

Zadania
▪ ZJAZDY NADZWYCZAJNE HUFCÓW – Rozkaz kta Chor. L10/14 : Liczba delegatów,
termin Zjazdów do: 30.IX.2014

Do 7.05.2014
Do 7.05.2014

PRZYPOMN IENIE :
Do 7.05.2014

Do 05.05.2014

Zgłoszenia do 5 maja

W związku ze zbliżającą się HAL przypominamy o przesyłanie do W.F. kopii ofert, umów
wraz z kalkulacją oraz sprawozdań z wykonania zadań zleconych/dotacji

Przypomnienie

Termin miesięcznego rozliczenia hufca mija zawsze 10-go dnia m-ca następnego

Przypomnienie

Termin zatwierdzania finansowego obozów - 2 tygodnie przed planowanym obozem w
trybie ustaleń indywidualnych z główną księgową

telefonicznie

21 maja odbędzie się przedostatnia zbiórka KSI przed wakacjami, proszę o
przypomnienie potencjalnym kandydatom by nie pozostawiali swoich decyzji na ostatnią,
czerwcową zbiórkę.
Do 19.V.2014 r. można składać do Lubuskiego Kuratora Oświaty oferty na konkurs
wsparcia organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przypomnienie

KCH ZHP przypomina o obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia, odświeżenia
wśród kadry procedur związanych z sytuacjami kryzysowymi oraz konieczności
przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

WAŻNE

Szczegóły na www.
ko-gorzow.edu.pl

