




STRONA www

http://www.233pdh.szczep7.pl/



import kalendarza Google



POWIADAMIANIE

Strona www
www.233pdh.szczep7.pl

Powiadomienia mailowe
Kalendarz Google

Facebook
https://www.facebook.com/233pdhcontrast/



E-MAIL

drużyna
233pdh@szczep7.pl

drużynowy
slawomir.jaszczak@zhp.net.pl



Kadra drużyny:
 Drużynowy: pwd. Sławomir Jaszczak HO
 Przyboczna: pion. Justyna Wrzaskała
 Przyboczna: wędrowniczka Marika Rosada
 Przyboczny: ćwik Tomek Iwanowski
 Stażysta: odkrywca Radosław Jaszczak



CO ZROBIĆ ZE  ZBYT MAŁYM 
MUNDUREM ZUCHOWYM?

http://www.233pdh.szczep7.pl/sk
ladnica-harcerska/

Odpruwamy sprawności zuchowe!



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

• Czarny beret ze srebrną lilijką ZHP (na 2 druty)
• Herb Poznania (mały, bez korony)
• Rogal Hufca (dostaje się od drużyny)
• Szary sznur
• Czarne spodnie BDU (bojówki)
• Czarne getry z dwoma białymi paskami
• Najlepiej ciężkie, czarne obuwie np. pionierki



GDZIE SIĘ UMUNDUROWAĆ?

* Zniżki za okazaniem karty drużynowego.
* 7% Artykuły harcerskie - UWAGA! Nie 
dotyczy koszuli, spodenek i spódnicy ZHP
* 15% Artykuły turystyczne i wydawnictwa

http://www.233pdh.szczep7.pl/sk
ladnica-harcerska/



KOSZULKI

ROZMIAR WZROST SZEROKOŚĆ OBWÓD 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
•100 pkt w klasyfikacji śródrocznej

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



PUNKTY
• obecność na zbiórce – 1 punkt
• obecność na zbiórce w mundurze – 3 punkty
• I miejsce w grze – 5 punktów
• II miejsce w grze – 4 punkty
• III miejsce w grze – 3 punkty
• reprezentowanie drużyny na zewnątrz – 6 punktów
• jednodniowe wyjście drużyny – 5 punktów
• obecność na minimiwaku – 8 punktów
• obecność na minibiwaku w mundurze 12 punktów
• obecność na biwaku – 10 punktów
• obecność na biwaku w mundurze – 15 punktów
• obecność na megabiwaku – 15 punktów
• obecność na megabiwaku w mundurze – 20 punktów
• obecność na obozie 25 punktów
• obecność na obozie w mundurze 40 punktów
• zdobycie sprawność jednogwiazdkowej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 15 punktów
• zdobycie sprawność dwugwiazdkowej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 30 punktów
• zdobycie sprawności trzygwiadkowej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 45 punktów
• zdobycie sprawności mistrzowskiej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 60 punktów
• zdobycie Krzyża Harcerskiego – 50 punktów
• zdobycie stopnia harcerskiego – 100 punktów
• przygotowanie karty do kroniki – 10 punktów



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
•233 pkt w klasyfikacji śródrocznej



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



Termin zbiórek:

piątek 18:00-19:30



Programowe, te większe :
• Porządkowanie grobów na Cytadeli
• Wyjścia

• na lodowisko
• na pływalnię

• BŚP
• Wycieczka do WPN
• Spływ kajakowy
• Rajdy rowerowe
• Udział w:

• Obchodach Święta Niepodległości
• Obchody  89 Rocznicy Powstanie 

Wielkopolskiego
• Festiwalu Małym
• Balu karnawałowym
• jeżyckim biegu nocnym Sowa
• Mistrzostwach harcerzy w biegach 

przełajowych
• Złazie hufca

• 3 biwaki, megabiwak- Bieszczady
• Zbiórki zastępów odbyte 3(poerwsza

pomoc szyfry tematyka wlasna)
Jednostkowe:

Stworzenie 7 zastępów do obozu

Podsumowanie działalności 
2017/2018 



Programowe, te większe :
• Porządkowanie grobów na Cytadeli
• Wyjścia

• na lodowisko
• na park linowy

• BŚP
• Rodzinny Spływ kajakowy 
• Rodzinne Rajdy rowerowe
• Quest
• Geocaching
• Udział w:

• Obchodach Święta Niepodległości
• Festiwalu Małym
• Balu karnawałowym
• Jeżyckim Biegu Nocnym Sowa
• Mistrzostwach Harcerzy w Biegach 

Przełajowych
• Złazie hufca

• 3 biwaki, megabiwak Jamno Park 
Narodowy Ujście Warty

co 3 tydzień miesiąca zbiórki zastępów
Kadrowe:
• Znalezienie przybocznego

Plany na rok 2018/2019 



Zbiórki
zastępów

temat

konspekt  7 dni 
przed - dh. Tomek sprawozdanie

trzeci 
tydzień 
miesiąca

zadanie cel



Zgoda rodzica

dużo formalności 




OPŁATY W 233 PDH

Wszystkie wpłaty gotówkowe są potwierdzane 
na druku KP

• składki trymestralnie 55zł x 3= 165 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. 



Co się dzieje ze składkami?
1. Contrast zbiera rocznie 165 zł
2. Do hufca – na jego funkcjonowanie przekazujemy rocznie:

1. Składkę podstawową 12 miesięcy x 10 zł = 120 zł
2. Składkę dodatkową 12 miesięcy x 2 zł = 24 zł
Łącznie 144 zł

3. W Contraście pozostaje zatem 21 zł rocznie na materiały 
programowe i art. harcerskie –m.in.:
1. Krzyże
2. Chusty
3. Sznury
4. Książeczki harcerskie
5. Rogale hufca
6. Wszelkie materiały biurowe itp.



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



Przyjaciel drużyny



Biwak
•Termin: 
•Koszt: 35 zł
•Miejsce: Zasutowo
•Co zabrać na biwak:

• zgodę na udział w biwaku
• mundur na sobie
• ważną legitymację szkolną (przy sobie – najlepiej w kieszeni munduru), proszę 

zwrócić uwagę na aktualność pieczątki, podpis dziecka i numer PESEL)
• śpiwór, karimatę i jaśka (jeśli ktoś nie posiada karimaty – drużynowych ich 

kilka ma i chętnie pożyczy – wystarczy zapytać.)
• kosmetyczkę i ręczniczek
• ubrania na zmianę (majtki, skarpetki, koszulki)
• piżamę
• latarkę
• ciepłą kurtkę, bluzę, czapkę i rękawiczki (odzież wierzchnią dopasowaną do 

warunków atmosferycznych)
• notatnik/zeszyt i długopis
• obuwie sportowe do chodzenia po obiekcie
• strój do biegania (coś w czym można usiąść troszkę się potarzać na sali),
• kubek (nietłukący się,
• niezbędnik (sztućce),
• menażkę (naczynie do jedzenia nietłukące się)



Najbliższe plany programowe:

• 13.10.2018 sobota Rodzinny Rajd Rowerowy 

• 15-19.10.2018 zbiórki zastępów

• 26-28.10.2018  biwak 

• 23.11.2018 piątek Katarzynki (hufiec) 

• 01.02.2019 piątek Bal karnawałowy (hufiec)



MEGABIWAK
Termin: 5 dni  01.05– 5.05.2019
Miejsce: Jamno, koło Słońska
Koszt: 300 zł nocleg, dojazd pociągiem, przewóz rowerów



Jamno koło Słońska

184 km 
1,h50min



Transport

REGIO

Poznań

Główny
Jamno

Agroturystyka

Witnica 

PKP

REGIO

3 H

34 minuty

10,7 km



Megabiwak 2016 Jamno



Megabiwak 2016 Jamno



OBÓZ 2019

Miejsce:
Bazie Obozowa Hufca ZHP Głogów w Stilo
Harcerska Baza Obozowa w Czernicy Hufca ZHP Gdynia

Koszt orientacyjny: 900zł
Termin: 6-27.07.2019r
Tematyka: Średniowiecza - czasy Zawiszy Czarnego



Zawisza  Czarny herbu Sulima. 

1370-1428 r
• Polski rycerz, niepokonany w 

licznych turniejach, symbol cnót rycerskich,

• Pozostałe rody szlacheckie Contrastu: tradycje, 

obyczaje, turnieje rycerskie,



Akcja zarobkowa



Wnioski,
pomysły,

propozycje,
inicjatywy

i inne 
wystąp!




