Zapewniamy naszym harcerzom
wszechstronny rozwój:

Dlaczego my?

6 Szczep Harcerski skupia młodzież, która nie ogranicza się do gier komputerowych i imprez. Nie wystarcza nam szkoła
jako jedyny powód do rozwijania się.
Chcemy więcej. Chcemy marzyd. Chcemy
sami kreowad swoje życie.
Uczymy się technik harcerskich, umiejętności interpersonalnych, dzielimy zadania i współpracujemy w grupach, co
zwiększa naszą efektywnośd. Wszystko
po to, by byd zaradnym w życiu i potrafid
konsekwentnie dążyd do celu. Do spełnienia marzeo.
Wiele osób (w tym i ja) właśnie u nas
zrozumiało, jakie ma marzenia i przystąpiło do ich realizacji.
Nasze motto brzmi:
„Przeżyj przygodę swojego życia”
i realizujemy jego treśd.

6 Szczep – Wychowujemy!

TRADYCJE
Znając historię ruchu harcerskiego
poszukujemy godnych do naśladowania autorytetów.
RATOWNICTWO
Uczymy pierwszej pomocy, nasi
harcerze pewniej działają w sytuacjach stresowych.
PRZYRODA
Wyrabiamy nawyki ekologiczne, jesteśmy wrażliwi na piękno przyrody,
szanujemy naturę.
BIWAKOWANIE
Każdy obóz to przygoda życia, każdy
wyjazd to doświadczenia, których
nie sposób nauczyd się z książek.
WEDRÓWKA
Wędrując rozwijamy naszą ciekawośd świata, a także otwartośd na
nowe doświadczenia.
KOMUNIKACJA
Nasi harcerze korzystają z osiągnięd
techniki, uczą się tolerancyjności i
chętniej nawiązują znajomości
SPRAWNOŚĆ
Rozwijamy sprawnośd fizyczną, ruch
przeistacza się z obowiązku w przyjemnośd; zwracamy uwagę na to, co
i dlaczego jemy.
PATRIOTYZM
Uczymy się historii Polski, a także
szacunku dla tych, dzięki którym
możemy mówid, że jesteśmy
Polakami.

Jak przekazać 1 procent?
KROK 1 I OSTATNI. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników
swojego 1% dla ZHP w roku 2009 jest niezwykle proste.
Wystarczy wypełnid odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę "Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska" i numer pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS
0000266321.
Poniżej, w sekcji P, zgodnie z informacją o „szczegółowym celu 1%” (poz. 133 – PIT-28, poz. 309 – PIT-36,
poz. 109 –PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38).
wpisujemy naszą jednostkę – „HUFIEC GNIEZNO – 6
SZCZEP HARCERSKI”.

pomagamy
inspirujemy
spełniamy marzenia

zmieniamy
świat

JESTEŚMY
HARCERZAMI

Przekaż swój 1%

na 6 Szczep

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazad dla
OPP, nie może ona jednak przekraczad 1 % podatku
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Patronaty 2011

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji znajduje się
po lewej stronie.
Dziękujemy za przekazanie jednego procenta podatku
na 6 Szczep Harcerski!

www.6szczep.pl

Jesteś harcerzem?

Przekaż pieniądze na przygodę swojego życia!
Jesteś rodzicem?

Pozwól swoim pieniądzom wrócić w postaci
przygody Twojego dziecka!
Jesteś przyjacielem harcerstwa?

Niech Twój 1% wspiera przygodę i wychowanie młodzieży!

