




Termin zbiórek:
piątek 18:00-19:30

Może nastąpić zmiana 
terminu ze względu na 

nasze plany 
akademickie



Podsumowanie działalności 
2014/2015 

Programowe, te większe :
• Porządkowanie grobów na Cytadeli
• Wyjście na lodowisko
• Przygotowywanie prezentów na Boże Narodzenie
• Wycieczka do Skoda AutoLab
• Wspieranie parafii św. Stanisława Kostki
• Wyjście na pływalnię
• Spływ kajakowy
• Wycieczka rowerowa
• 4 biwaki
• Scout challenge – film w przygotowaniu
• 25 lecie Contrastu

Jednostkowe:
• Stworzenie 6 zastępów do obozu
• Znalezienie przybocznego



Plany na rok 2015/2016 
Programowe, te większe :
• Porządkowanie grobów na Cytadeli
• Wyjścia

• na lodowisko
• na pływalnię
• do Skoda AutoLab (w końcu musimy tam dotrzeć )
• łyżwy

• Wspieranie parafii św. Stanisława Kostki
• Spływ kajakowy z rodzicami pierwszy weekend czerwca
• Biwak rowerowy w długi weekend majowy 30.04-

03.05.2016
• Udział w jeżyckim biegu nocnym Sowa
• 4 biwaki (najbliższy 13-15.11.2015, kolejny 11-13.12.2015 

biwak Wigilijny szczepu)

Jednostkowe:
• Stworzenie 6 zastępów do obozu



STRONA www



Import kalendarza Google

https://www.google.com/calendar/render?cid=bi9j652m8smssft3kjjr5cub1c@group.calendar.google.com#main_7


POWIADAMIANIE
Strona www

www.233pdh.szczep7.pl

Powiadomienia mailowe

Kalendarz google

http://www.233pdh.szczep7.pl/
https://www.google.com/calendar/embed?src=bi9j652m8smssft3kjjr5cub1c@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw


E-MAIL

slawek.233@onet.eu



CO ZROBIĆ ZE  ZBYT MAŁYM 
MUNDUREM ZUCHOWYM?

http://www.233pdh.szczep7.pl/
skladnica-harcerska/

Odpruwamy sprawności zuchowe!

http://www.233pdh.szczep7.pl/skladnica-harcerska/


UMUNDUROWANIE

Harcerze
• Bluza mundurowa ZHP 

(khaki)
• Spodenki ZHP
• Pasek parciany 

zielony/skórzany
• Plakietka WOSM

Harcerki
• Bluza mundurowa 

ZHP (szara)
• Spódnica ZHP
• Czarne rajstopy
• Pasek parciany 

czarny/skórzany
• Plakietka WAGGGS

• Czarne spodnie BDU (bojówki)
• Czarne getry z dwoma białymi paskami
• Czarny beret ze srebrną lilijką ZHP
• Najlepiej ciężkie, czarne obuwie np. pionierki
• Herb Poznania (mały, bez korony)



GDZIE SIĘ UMUNDUROWAĆ?

5% Zniżki na hasło 233 PDH CONTRAST

* Zniżki za okazaniem karty (szczegóły na 
końcu spotkania).
* 5% Artykuły harcerskie - UWAGA! Nie 
dotyczy koszuli, spodenek i spódnicy ZHP
* 10% Artykuły turystyczne i wydawnictwa

http://www.233pdh.szczep7.pl/
skladnica-harcerska/

http://www.233pdhcontrast.pl/skladnica-harcerska/


KOSZULKI

ROZMIARWZROST SZEROKOŚĆOBWÓD DŁUGOŚĆ RĘKAW

JUNIOR – Stedman

XS 110-116 cm 37 cm 74 cm 48 cm 15 cm

S 122-128 cm 39 cm 78 cm 50 cm 15,5 cm

M 134-140 cm 41 cm 82 cm 52 cm 16 cm

L 146-152 cm 43 cm 86 cm 54 cm 16,5 cm

XL 158-164 cm 45 cm 90 cm 56 cm 17 cm

MEN – Stedman

S 164 cm 51 cm 102 cm 70 cm 19 cm

M 170 cm 53 cm 106 cm 72 cm 20 cm

L 176 cm 56 cm 112 cm 74 cm 21 cm

Każdy może kupić – koszt koszulki 25 zł



BARWY
Co należy zrobić, aby otrzymać 
Barwy?
•posiadać kompletny mundur
•zdobyć Krzyż Harcerski
•aktywnie uczestniczyć w życiu drużyny
•mieć opłacone składki

Z chwilą uzyskania barw każdy pełnoprawny członek 
233 PDH CONTRAST otrzymuje:
•chustę drużyny,
•lilijkę drużyny,
•koszulkę drużyny.



PLAKIETKA

Co zrobić, aby otrzymać Plakietkę Drużyny?
•zdobyć kolejny stopień – od czasu otrzymania Barw
•dumnie reprezentować drużynę
•aktywnie uczestniczyć w życiu drużyny
•mieć opłacone składki



Zgody Rodziców



OPŁATY W 233 PDH

Wszystkie wpłaty są potwierdzane na druku KP

• ubezpieczenie (raz w roku): 12 zł

• składki (wrzesień-czerwiec): 10 zł x 10 miesięcy = 100 zł

• biwaki: przeważnie około 35 zł bez obiadu, 40 zł z obiadem

• obóz (3 tygodnie): miejmy nadzieję < 900 zł

Wszystkie wpływy i wydatki są zapisywane – istnieje zawsze 
możliwość wglądu. 



Subkonto dla 233 PDH CONTRAST
Subkonto założone specjalnie dla Contrastu
O koncie:

• Darmowe (koszty za prowadzenie/przelewy
wypłaty z określonych bankomatów wynoszą 0 zł)

• Konto ma oprocentowanie 0%
• Drużyna nie ma osobowości prawnej, więc

konto jest zarejestrowane na drużynowego
• Subkonto to będzie służyło tylko i wyłącznie

do ułatwienia zarządzania Finansami drużyny
Powody założenia konta:

• Zmiany zasad panujących w ZHP
• Ułatwienie Państwu dostarczania pieniędzy za składki, biwaki, ubezpieczenie, 

(wszystko poza płatnością na obóz, która musi wpłynąć bezpośrednio na konto 
hufca). Nie będzie problemu z dostarczaniem ich po ostatecznym terminie 
przez różnych kurierów

• Wolę nie trzymać w domu i nie poruszać się ze wszystkimi pieniędzmi w 
saszetce Contrastu

• Aktualnie za większość opłat np. wynajem szkoły/bilety PKP można zapłacić 
przelewem



Subkonto dla 233 PDH CONTRAST
Dane Konta:
Bank mBank
Numer konta: 60 1140 2004 0000 3202 7553 4281

Jak wpłacić pieniądze na subkonto Contrastu:
• Dokładnie opisać według wzoru:

IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, za co ta wpłata
jest i w jakiej wysokości np.
Jaś Kowalski, składki I,II,III =24zł,
biwak rocznicowy =30zł, ubezpieczenie =8zł

• Wysłać mailem na adres slawek.233@onet.eu
potwierdzenie wykonania przelewu

mailto:slawek.233@onet.eu


http://www.233pdh.szczep7.
pl/1-2/

http://www.233pdhcontrast.pl/1-2/




















Informacje o obozie:

Termin: 04.07-23.07.2016
Miejsce: HOO „Pólko” koło Koronowa około 
170 km od Poznania

Koszt: jeszcze troszkę czasu musi upłynąć, 
żeby go dokładnie ustalić

Tematyka: „StarGate”

Odwiedziny: 16.07.2016 10:00-18:00

















Akcja zarobkowa



Wnioski,
pomysły,

propozycje,
inicjatywy

i inne 
wystąp!



