Chorągiew Łódzka ZHP
Hufiec Łask im. Dywizjonu 303
98-100 Łask, ul. Przemysłowa 3
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Łask, dn. 29 października 2014 r.

1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przypomnienia terminów.
Informacje komendy hufca.
Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Informacje z drużyn.
Rozkazy Komendanta Hufca.
Inne informacje.

Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Propozycja programowa na 11 listopada
W materiałach znajdziecie kalendarium wydarzeń, biografie najważniejszych postaci ubiegłego wieku oraz
opis historycznych wydarzeń. Uzupełnieniem treści są opracowane sprawności, znaki służb oraz wiele
pomysłów na gry i zabawy, które będą pomocne podczas zbiórek. Gorąco zachęcamy do promowania jej
wśród drużynowych oraz na swoich stronach internetowych, mailingu i kanałach społecznościowych.
Propozycja programowa jest dostępna do pobrania ze strony: http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/369 .
phm. Monika KUBACKA, rzecznik prasowy ZHP

Kurs szczepowych
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie Komendantów Szczepów, który organizuje Łódzka
Chorągwiana Szkoła Instruktorska. Kurs przyjmie formę 2 modułów:
 I moduł: 29-30.11.2014
 II moduł: 6-7.12.2014
Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, stopień instruktorski (phm. lub ukończony kurs phm.)
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: marta.krzysztofik@zhp.net.pl do dnia 15 listopada 2014 r.
W załączeniu ulotka.
phm. Aleksandra Waszkiewicz

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
10.10.2014r. – odprawa kadry hufca + termin dostarczania zgód, rozkazów, zobowiązań przez drużynowych
11.11.2014r. – Święto Niepodległości
19.11.2014r. – Posiedzenie ChKSI

Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie
3 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie
4 GZ – ewidencja
9 GZ – zobowiązanie
Próbna GZ Kurów – ewidencja, zobowiązanie
1 DH NS – składki
2 DH – zobowiązanie, plany pracy zastępów
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów
7 DH – zobowiązanie
8 DH – ewidencja
12 DH – składki, plany pracy zastępów
20 DH – składki
39 DH – składki, plany pracy zastępów
64 DH – plany pracy zastępów
Próbna DH Wieluń – plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów
Próbna DH Sędziejowice – ewidencja do poprawy, zobowiązanie, plany pracy zastępów
3 SH - zobowiązanie
Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Kurs HSR
Terminy:
21-23.11.2014
5-7.12.2014
Kontakt: pataug91@gmail.com
pwd. Patrycja Augustyniak HO, namiestniczka harcerska

Ad. 6. Informacje z drużyn.
Biwak BiŚ 2014
6 ŁWDH „Szare Tygrysy” serdecznie zaprasza harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników na kolejną
edycję biwaku BiŚ, który odbędzie się w dn. 28-30.11.2014r. w Łasku. Zgłoszenia wstępne (podanie
wstępnej ilości przez drużynowych) do 8.11.br. . Zgłoszenia ostateczne (wg wzoru, który zostanie
przesłany) do 13.11.br. (cały dzień). Wszystko należy wysyłać na adres: daniel.bobrycki@zhp.net.pl . Pod
tym adresem można także szukać odpowiedzi na nurtujące pytania. Ilość miejsc na biwaku ograniczona –
decyduje kolejność zgłoszeń. Instruktorzy, osoby spoza hufca oraz niezrzeszone chcące uczestniczyć
w całym biwaku, bądź w jej części proszeni są o kontakt pod wyżej podanym już adresem.
pwd. Daniel Bobrycki HO, organizator biwaku

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

