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SZANOWNI RODZICE! 

 

Dziękujemy, że zaufaliście Państwo naszej organizacji, jaką jest Związek Harcerstwa 

Polskiego. Harcerstwo to różnorodność. Każdy zuch - harcerz, niezależnie od tego, jakie ma talenty  

i predyspozycje znajdzie w ZHP coś, w czym może się doskonalić. Harcerstwo uczy działania  

w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualny rozwój. Postaramy się, aby Państwa dziecko 

zdobyło przez rok działalności w drużynie /gromadzie więcej umiejętności niż dziecko znajomych 

przez kilka lat nauki w szkole. Harcerstwo kształtuje młodego człowieka w duchu wartości, dlatego 

uczymy, czym jest szacunek, zaufanie, obietnica, prawdomówność, wytrwałość i honor. Wasze 

dziecko pozna smak przygody i dowie się, czym jest odpowiedzialność. Nauczy się empatii, 

bezinteresowności oraz pracy na rzecz innych. Oprócz regularnych zbiórek będzie brało udział  

w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez Hufiec takich jak: rajdy, biwaki, obozy, zajęcia 

warsztatowe. Pamiętamy też o naszej historii i pielęgnujemy polskie tradycje, dlatego będziemy 

uczestniczyć w obchodach ważnych uroczystości i świąt. 

Oprócz niewymiernych korzyści, jakie płyną z wstąpienia do ZHP każdy członek ma również 

obowiązki. Jednym z nich jest opłacanie składek złożonych z dwóch części. Pierwsza należna jest 

Głównej Kwaterze i przeznaczona na pokrycie zobowiązań członkowskich w międzynarodowych 

organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursów, warsztatów, szkoleń  

i pomocy dydaktycznych. Druga należna jest Chorągwi i Hufowi, a wykorzystywana na pomoc 

programowo-metodyczną, organizację kursów, warsztatów, szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych, 

oraz pokrycie kosztów m.in. polisy NNW czy administracyjnych. Hufiec terminowo musi przekazać 

należne części dalej.    

           Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o terminowe wpłacanie składki raz na kwartał,  

w wysokości 24 zł (8 zł/ m-c) lub inny dogodny sposób (kwartalnie 24 zł; półrocznie 48 zł lub 

rocznie 96 zł) na konto bankowe Hufca ZHP Kłobuck: nr 12 1540 1014 2006 0000 2052 0001. 

Jako odbiorcę wpisujemy: 

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, ul. Orzeszkowej 44, 42-100 Kłobuck, 

tytułem: składka członkowska - za jaki okres, imię i nazwisko dziecka, nr drużyny/gromady 

np.: składka członkowska I-III 2018, JAN KOWALSKI, 17 TDH Leśne Duchy 

 

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa znajdzie Państwa uznanie i poparcie. 

 

 

Z harcerskim pozdrowieniem 

C Z U W A J! 

 

   Skarbniczka Hufca  ZHP Kłobuck     Komendantka Hufca ZHP Kłobuck 

        phm. Katarzyna SZYDA                  hm. Beata PLUTA 
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