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Łask, dn. 3 grudnia 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. 2. Przypomnienia terminów.
5-7.12.2014r. – 2. część kursu HSR
8.12.2014r. – odprawa kadry hufca
12-14.12.2014r. – biwak zuchowy
14-23.12.2014r. – posłannictwo BŚP
Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
4 GZ – ewidencja, zgody, rozkazy
8 GZ – zgody, rozkazy
9 GZ – zobowiązanie, zgody, rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS –zgody, rozkazy
2 DH – zobowiązanie (do uzupełnienia), plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
39 DH – plany pracy zastępów,
64 DH – plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Wieluń – plan pracy, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
3 SH – plan pracy, rozkazy

Ad. 4. Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
Biwak zuchowy - przypomnienie
Wielkimi krokami zbliża się do nas zimowy biwak zuchowy (13-14 grudnia), realizowany pod hasłem "Odkryjmy magię świąt!". Gorąco zapraszamy wszystkich harcerzy i instruktorów, którzy chcieliby pomóc
nam w przygotowaniach imprezy, jak również wszystkich tych, którzy chcą po prostu spędzić z nami trochę
czasu, na przykład: na pieczeniu pierniczków.
Z pewnością macie mnóstwo świątecznych pomysłów, które możemy wspólnie zrealizować na biwaku.
Tradycyjnie, zgłaszamy się do Mateusza lub Julity.
pwd. Julita Gamoń HR, instruktor namiestnictwa zuchowego

Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Kolejny etap Sprężynady
W załączniku ulotka na temat zbliżającego się kolejnego już etapu Sprężynady, tym razem udział wziąć
mogą wszystkie zastępy w hufcu!
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktorka namiestnictwa harcerskiego

InterCamp 2015
Międzynarodowa przygoda skautowa jeszcze nigdy nie była tak blisko. Na wyciągnięcie ręki staje przed
Wami możliwość spędzenia 4 cudownych dni wraz ze skautami z kilkunastu różnych krajów. Od świtu do
zmierzchu będziemy wspólnie bawić się, jeść, poznawać, rozmawiać, a wszystko to w rycerskiej atmosferze.
InterCamp 2015 w Polsce rozpoczyna wreszcie nabór patroli!!!
Szczegóły na stronie http://intercamp.zhp.pl/?page_id=16
Chętnych do stworzenia patrolu proszę o kontakt na maila: magdalena.kondratiuk@zhp.net.pl
A jeśli jesteś pełnoletni, i z różnych względów nie możesz pojechać z grupą, proponuję służbę jako IST:
The Polish Contingent on InterCamp 2015 will start the recruitment for IST (International Service Team). If
you are an adult scout (over 18) willing to experience an international adventure and you fulfil the
requirements, send your application till 31st December 2014.
Obligatory requirements:
 membership in The Polish Scouting and Guiding Association
 minimum 18 years
 good English skills
 positive opinion from your Regional International Adviser
 positive opinion from your District Commissioner
 confirmation of your membership fee (at least first 3 quarters of the year 2014)
 being prepared for phone conversation in English
 filling an on-line form
 availability minimum 1 day before the beginning of InterCamp 2015 (you need to show up at camp
site at least on Thursday – 21st of May – morning)

What can you expect?
 food
 great adventure
 support and any help that you may need
Więcej szczegółów na stronie: http://intercamp.zhp.pl/?page_id=72
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na maila: magdalena.kondratiuk@zhp.net.pl
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktorka namiestnictwa harcerskiego

Ad. 7. Rozkazy Komendanta Hufca
W załączniku rozkaz 13/2014 z dn. 28.11.2014r.
Ad. 8. Inne informacje
Nowy adres mailowy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
Nowy mail do HKSI: ksi@lask.zhp.pl, tam należy zgłaszać wszelkie pytania i wnioski.
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, sekretarz HKSI

Biuro rzeczy znalezionych po biwku BiŚ 2014
Wszystkie rzeczy, które po BiSiu nie odnalazły swoich właścicieli, są do odebrania w biurze hufca
codziennie w godzinach 9-15.
Zespół biura hufca

Polary Hufcowe
Proszę podpisać każdy polar numerem drużyny oraz inicjałami właściciela.
Zespół biura hufca

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

