Komunikat 2/2015
Hufca ZHP Łask
Chorągiew Łódzka ZHP
Hufiec Łask im. Dywizjonu 303
98-100 Łask, ul. Przemysłowa 3
NIP 727-012-60-45 REGON 100376446-00075
biuro@lask.zhp.pl, lask.zhp.pl

Łask, dn. 28 stycznia 2015 r.

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

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

Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
IMPULS – Konferencja Instruktorska
W tegoroczne Walentynki w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Instruktorska
„Impuls - Planuj w Związku”, której celem będzie zainspirowanie instruktorów do świadomego planowania
i przewidywania swoich działań poprzez wymianę doświadczeń i korzystanie z mądrości uczestników.
Konferencja będzie miała formę spotkania w Warszawie połączonego z relacją on-line z możliwością
komentowania oraz czatem z prelegentami.
za zhp.pl

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
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 – plany pracy zastępów, rozkazy
4 DH – rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
7 DH – plany pracy zastępów
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
20 DH – składki
39 DH – plany pracy zastępów
64 DH – składki, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – składki, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
3 SH – plan pracy

Zaświadczenie o niekaralności - przypomnienie
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 - przypomnienie
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 – przypomnienie
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”
Zbliża się kolejny Dzień Myśli Braterskiej, a w raz z nim biwak! W dniach 20-22 lutego będziecie mogli
dowiedzieć się więcej o tym szczególnym święcie oraz początkach skautingu na świecie.
Koszt biwaku: 20 zł, zgłoszenia drużyn są przyjmowane do piątku 13-go lutego
na mail:
magadalena.kondratiuk@zhp.net.pl
pwd .Magdalena Kondratiuk HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Ad. 7. Inne informacje
Grupa Hufca ZHP Łask na facebook’u – przypomnienie
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

Książki pracy drużyny 2013/2014
Proszę o dostarczenie do hufca książek pracy drużyny z roku harcerskiego 2013/2014 najpóźniej do
marcowej odprawy.
pwd. Daniel Bobrycki HO, członek ZPI

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

