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Konferencja Instruktorska „Dobry Szczep Procentuje” 

 
Konferencja ma być okazją dla instruktorów do porozmawiania o szczepach. Chcemy się z 
Wami spotkać i przeanalizować korzyści z pracy szczepem, poszukać nowych pomysłów i 
stawić czoło naszym wyzwaniom. Planujemy nawiązać współpracę, która na pewno 
zaowocuje w przyszłości. Konferencja będzie poprzedzona grą przygodową dla instruktorów 
SevenUp 2012, która odbędzie się dzień wcześniej. Jeśli jesteście ciekawi jak działają dobre 
szczepy, chcecie się pochwalić swoimi osiągnięciami i „sprzedać” swoje pomysły, lub 
uważacie, że szczep to coś dla was, ale nie wiecie jak to ugryźć… Zapraszamy! 
 

1. Treści:  

 Polityka kadrowa szczepu, czyli praca z kadrą 

 Planowanie pracy i program Szczepu 

 HAL i HAZ okiem komendy - organizacja i program 

 Warsztaty dla przybocznych i drużynowych 

 Początki, czyli jak zacząć działać szczepem  

 Co można osiągnąć pracując szczepem 

 Szczep w hufcu – jak to działa? 

2. Organizator: Komenda Hufca Poznań Śródmieście „Siódemka” oraz Szkoła 

Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej "Szkoła Wodzów",  

Komendantka Konferencji: phm. Marta Puchalska HO – Komendantka Szczepu 244 

Poznańskich Drużyn Harcerskich im. Batalionu NOW AK Gustaw  

3. Termin i miejsce: niedziela, 9 września 2012 w godzinach 9-17 , Poznań 

4. Koszt: 10 zł od osoby, warunki wpłat zostaną podane przy potwierdzeniu zgłoszenia 

5. Warunki udziału: Zapraszamy instruktorów (od przybocznych wzwyż) zarówno 

działających w szczepach i związkach drużyn, jak i planujących takie działanie 

rozpocząć.  

6. Zgłoszenia: do poniedziałku 3 września na adres srodmiescie@zhp.wlkp.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko, stopień, pełniona funkcję, środowisko 

(hufiec, szczep/związek drużyn/drużyna). Zgłoszenie jest ważne dopiero po 

potwierdzeniu z naszej strony! Pytania proszę kierować na ten sam adres. 

7. Oferujemy: Ciekawe zajęcia i warsztaty, nocleg, obiad, materiały programowe, 

poczęstunek między zajęciami, wrzątek. 

http://siodemka.zhp.wlkp.pl/ 

http://www.facebook.com/hufiec7    

 

http://www.zkk.zhp.wlkp.pl/index.php 

Strona Szkoły Wodzów na FB 
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