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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Niezwyczajni 2014 – zgłoś kandydata
Po raz czwarty kapituła i internauci wybiorą „Niezwyczajnych” – instruktorów i harcerzy Związku
Harcerstwa Polskiego, którzy w roku 2014 szczególne wyróżnili się swoją codzienną, harcerską pracą.
Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, bądź osoba
nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca w ZHP funkcję instruktorską, która w okresie od dnia 1
stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. była autorem, liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia.
Do 19 stycznia czekamy na zgłoszenia pod adresem https://romay51lqgeesz46ifzyvrnp4.zgloszenia24.pl
phm. Tomasz Tomczyk, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Rusza Turniej Gromad
Turniej dla najmłodszych członków ZHP! Wykorzystaj szansę i weź udział w pilotażowej edycji Turnieju
Gromad. Zgłoś swoją gromadę do końca stycznia i zgarnij cenne nagrody oraz tytuł najlepszego zastępu
w ZHP!
W związku z dużym zainteresowaniem gromad zuchowych, wystartuje pilotażowa edycja - specjalnie dla
Was! Turniej Gromad jest cykliczną propozycją programową na lata 2014-2018, w której zmierzą się
gromady zuchowe. Propozycja usprawnia ich działanie, motywuje do rozwoju oraz wskazuje kierunki
programowe. Projekt potrwa do 2018 roku, a każda z jego edycji będzie inaugurowana w październiku.
Rywalizacja została podzielona na dwa etapy – zimowy oraz wiosenny, a za każde zadanie będzie można
zdobyć od 10 do 50 punktów!
Co zrobić, by wygrać?
Postarajcie się osiągnąć maksymalną liczbę punktów, poprzez czytelną dokumentację wykonywanych zadań.
Możecie wykonywać dowolną ilość zdań – każde z nich, to dodatkowe punkty dla Waszej gromady! Za
każdy etap otrzymacie plakietki na proporzec, a najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe. Sprawdź, jak się
zapisać na stroniewww.turniejgromad.zhp.pl. Bądź częścią projektu, jakiego w ZHP jeszcze nie było!
phm. Tomasz Tomczyk, z-ca komendanta chorągwi ds. programu
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Funboree Rumunia 2015
W tym roku po raz kolejny możecie wziąć udział w Funboree, imprezie organizowanej przez niektórym
z Was znany Eurotransit Network.
Funboree odbędzie się w dniach 29.05 - 3.05.2015 w centrum skautowym w Cioclovinie (Rumunia).
Wpisowe to 60 euro i ta kwota pokrywa koszty wyżywienia i noclegu. Udział mogą wziąć wędrownicy oraz
instruktorzy. Termin zgłoszeń mija 15 kwietnia 2015 r.
W programie zapoznanie się z kulturą i tradycją Rumunii, zwiedzanie jaskini, zajęcia z garncarstwa
i pszczelarstwa, geocaching, a przede wszystkim wspaniała zabawa z kilkudziesięcioma skautami z całej
Europy.
Więcej informacji pod adresem lodzka.zhp.pl.
phm. Bartłomiej Szczepaniak, pełnomocnik ChŁ ds. współpracy z zagranicą

KRK - jak uzyskać zwolnienie z opłat - informacja
Przesyłamy informacje uzyskane z Biura Informacyjnego KRK Ministerstwa Sprawiedliwości.
Osoba będąca wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku
dzieci i młodzieży, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego
Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze
Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.), powinna:
a) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej
- powołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a
ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn.
zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora
wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na
wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania
informacji z KRK bez pobrania opłaty;
b) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) - zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu,
wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć
skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest
wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.
hm. Justyna Sikorska, szefowa Biura GK ZHP, członkini GK ZHP

Konkurs na najbardziej atrakcyjny i adekwatny program drużyny
Przesyłam zasady konkursu „Pochwal się programem”. Wszelkie pytania proszę kierować na adres:
inspiracje@zhp.pl.
hm. Lucyna Czechowska, Kierownik Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP

112 rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego
Druhny i Druhowie, w załączeniu przesyłamy informację na temat Happeningu z okazji 112 urodzin
Aleksandra Kamińskiego oraz konkursu FB dla gromad i drużyn.
phm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu
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Ad. 2. Przypomnienia terminów.
17.01.2015r. – posiedzenie CHKSI
21.01.2015r. – termin dostarczania kart na zimowiska
23.01.2015r. – termin dokonywania płatności za zimowiska
28.01.2015r. – urodziny Kamyka
2-13.02.2015r. – Harcerska Akcja Zimowa Hufca ZHP Łask w Zakopanem
Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
8 GZ – rozkazy
9 GZ – rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS –zgody, rozkazy
2 DH – składki, plany pracy zastępów, rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
20 DH – składki, plany pracy zastępów
39 DH – plany pracy zastępów
64 DH – składki, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Wieluń – rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – składki, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
3 SH – plan pracy
Harcerska Akcja Zimowa - przypomnienie
Zimowiska odbędą się w terminie 2-13.02.2015r. w Zakopanem w pensjonacie „U Franka”.
Koszt zimowisk przedstawia się następująco:
Cywile – 1200zł
Cywile (KRUS) – 500zł
Harcerze – 700zł
Harcerze (KRUS) – 400zł
Zastępowi – 500zł
Zastępowi (KRUS) – 400zł
Przyboczni – 300zł
Przyboczni (KRUS) – 200zł
Drużynowi – 100zł
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Zaświadczenie o niekaralności
Instruktorzy Hufca ZHP Łask, którzy w 2014r. pobierali odpłatnie zaświadczenie o niekaralności proszeni są
o zgłaszanie się na adres promocja@lask.zhp.pl w celu ustalenia zwrotu poniesionych kosztów. Czas
zgłoszeń – do 31.01.2015r. Po tym terminie żadne wnioski o zwrot kosztów nie będą rozpatrywane.
phm. Rafał Raczyński HO, skarbnik hufca

Składki instruktorskie
Przypominam o konieczności opłacenia składki członkowskiej za 2015r. przez wszystkich instruktorów
i osoby pełniące funkcje instruktorskie bezpośrednio w hufcu.
phm. Rafał Raczyński HO, skarbnik hufca

Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Plany pracy i rozkazy
Drużyny, które jeszcze tego nie dokonały zobowiązane są do 31.01.2015r. dostarczyć plan pracy drużyny
oraz rozkazy wydane w tym roku harcerskim bezpośrednio do biura hufca lub na adres
harcerze.lask@gmail.com .
pwd. Patrycja Augustyniak HO, namiestniczka harcerska

Biwak „Dzień Myśli Braterskiej”
Biwak odbędzie się w terminie 20-22.02.2015r. najprawdopodobniej w Sędziejowicach. Komendantem
biwaku będzie pwd. Magdalena Kondratiuk HO. Kandydatury do kadry programowej biwaku oraz drużyn do
prowadzenia zajęć przyjmowane są pod adresem magdalena.kondratiuk@zhp.net.pl .
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Harcerska Akcja Zimowa
Instruktorem podczas zimowisk będzie pwd. Piotr Ciebiada HR. W sprawach zgłoszeń kadry pomocniczej
oraz programowych należy się zgłaszać bezpośrednio do niego (pciebiada@gmail.com ).
pwd. Piotr Ciebiada HR, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Konkurs na plakietkę Harcerskiej Akcji Zimowej
Projekty plakietki należy przysyłać na adres promocja@lask.zhp.pl do 21.01.2015r.
pwd. Piotr Ciebiada HR, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Ad. 7. Inne informacje
Grupa Hufca ZHP Łask na facebook’u
Wszystkich harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Łask zapraszamy do grupy na facebook’u.
https://www.facebook.com/groups/695658113865712/
Koordynator – pwd. Piotr Ciebiada HR
pwd. Piotr Ciebiada HR, administrator grupy na facebook’u

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

