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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Przedzjazdowe spotkanie delegatów, komendantów hufców, członków władz chorągwi
Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP serdecznie zaprasza delegatów na zjazd chorągwi,
komendantów hufców, członków władz chorągwi oraz zainteresowanych instruktorów na
przedzjazdowe spotkanie w dniu 24 września ( środa ), godz. 18.30, budynek Chorągwi Łódzkiej
ZHP. Podczas spotkania będzie okazja do rozmowy o projektach uchwał zjazdowych, projekcie
planu rozwoju chorągwi na najbliższe lata oraz sprawozdaniach władz. Spotkanie odbędzie się
zaraz po zbiórce komendantów hufców, która zgodnie z planem rozpocznie się o godz. 17.30.
hm. Ewa Grabarczyk, komendantka chorągwi
Ad. 2. Przypomnienia terminów.
30.09.2014r. – termin opłacania składek członkowskich za III kwartał
30.09.2014r. – termin wysyłania ewidencji drużyn i gromad w excell-u na biuro@lask.zhp.pl
30.09.2014r. – termin zgłaszania się zastępów na turniej SPRĘŻYNADA
13.10.2014r. – zbiórka namiestnicza
13.10.2014r. – posiedzenie HKSI
15.10.2014r. – posiedzenie ChKSI
Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Komendant Hufca przypomina instruktorom o składaniu wniosków o zaliczanie służby
instruktorskiej za rok 2013/2014.
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

Komenda Hufca podaje do wiadomości wyniki konkursu grantowego:
7 DH „Tropiciele”
„Nasz średniowieczny dom- budowa osady” – zatwierdzony
7 DH „Tropiciele”
Morze, plaża, ptaków śpiew – wyjazd drużyny – zatwierdzony
6 ŁWDH „Szare Tygrysy”
Biwak BiŚ 2014 – zatwierdzony

7 DH „Tropiciele”
Festiwal OPAL – do konsultacji ze skarbnikiem
Kadra biwaku Harcerska Fantazjada IV
Harcerska Fantazjada 4 – do konsultacji ze skarbnikiem
Namiestnictwa zgłoszą się do skarbnika celem uszczegółowienia finansów.
phm. Rafał Raczyński, skarbnik hufca

Ad. 4. Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Sprężynada
I etap sprężynady odbędzie się w 3 weekend października, nie wiemy czy będzie to forma
biwaku, czy też jednodniowej przygody z powodu zbliżających się wyborów, ale wiemy, że Was,
drodzy zastępowi wraz ze swoimi zastępami zapraszamy do uczestnictwa! Tematem
przewodnim będzie SPORT. Jednym z elementów będzie sekcja pływacka, także stój kąpielowy
obowiązkowy ! Nie zapomnijcie wcześniej zgłosić się do nas mailowo do końca września.
Czekamy! Namiestnictwo Harcerskie "Sprężyna"
pwd. Patrycja Augustyniak HO, namiestniczka harcerska

Kurs HSR
Jesteś w wieku wędrowniczym? Chcesz nauczyć się podstaw pierwszej pomocy? Nic
prostszego ! Zgłoś się na kurs Harcerskiej Służby Ratowniczej, który odbędzie się w naszym
hufcu w terminie: 21-23.11.2014 oraz 5-7.12.2014. Obecność podczas tych dwóch weekendów
obowiązkowa! Podczas drugiego spotkania odbędzie się egzamin, którego zdanie jest
równoważne z otrzymaniem "blachy" oraz tytułu ratownika ZHP. Liczba miejsc jest ograniczona
i jak na dzień dzisiejszy to 20 miejsc. Pierwszeństwo mają drużynowi, następnie przyboczni
i zastępowi i pozostali. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Te przesyłamy na
e-mail: pataug91@gmail.com Będzie tworzona także lista rezerwowych. Może okazać się, że na
kursie może być więcej niż 20 osób. Czekamy na wasze zgłoszenia !
pwd. Patrycja Augustyniak HO, namiestniczka harcerska

Ad. 6. Informacje z drużyn.
Zapraszamy na Harcerską Fantazjadę IV!
Jedyny taki biwak w całym roku harcerskim. Zapraszamy wszystkich harcerzy w wieku 13+ na
3 dni wspaniałej zabawy. Zespół Szkół w Widawie, 10-12.10.2014 od 18.00. Więcej szczegółów
https://www.facebook.com/events/620589148054793/ lub na harcerskafantazjada@vp.pl
Gry planszowe i karciane, sesje RPG, gry terenowe i LARPy oraz masa innych atrakcji już czeka!
HO Michał Frąckiewicz, organizator HF4

Ad. 7. Rozkazy Komendanta Hufca.
Ad. 8. Inne informacje.
Przypominam drużynowym o konieczności wysłania wszystkich rozkazów drużynowych na
biuro@lask.zhp.pl .
pwd. Daniel Bobrycki HO, członek ZPI

W sprawie umieszczania informacji z drużyn w komunikatach hufcowych należy kontaktować
się z ZPI (promocja@lask.zhp.pl) .
pwd. Daniel Bobrycki HO, członek ZPI

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO, członek ZPI

