Komunikat 8/2015
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. 29 kwietnia 2015 r.

1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Przypomnienia terminów.
Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
Informacje Namiestnictwa Harcerskiego.
Informacje z drużyn.
7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
8. Informacje o działaniach komendy hufca.
9. Inne informacje.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.

Regulamin mundurowy ZHP
Główna Kwatera ZHP uchwałą nr 59/2015 z dnia 31.03.2015 r. wprowadziła Regulamin
mundurowy ZHP.
Jednocześnie utraciły ważność: Regulamin mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek
i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, Regulamin odznak i oznak zuchowych, harcerskich i
instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego, Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 187/2005 z dnia 30
czerwca 2005 r. w sprawie oznaczania na mundurze projektu starszoharcerskiego.
Z dokumentem można się zapoznać na stronie
http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20150421_165358_zal_u_gk_59_2015_mundury.pdf

Migracja kont w domenie zhp.net.pl - przypomnienie
Trwa proces migracji kont w domenie zhp.net.pl. Logowanie do poczty przy użyciu
dotychczasowego adresu będzie możliwe poprzez stronę http://portal.office.com.
Migracja zhp.net.pl obejmuje tylko pocztę. Pozostałe usługi należy zarchiwizować samodzielnie
postępując zgodnie z instrukcją przesłaną w mailach z hasłami startowymi.
Poradniki dla użytkowników kont w domenie zhp.net.pl znajduj się na stronie
http://zhp.pl/office365/zhp-net-pl/
hm. Magdalena KOŁODZIEJSKA, Szef Biura Chorągwi

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
30.04-02.05.2015 – Biwak GERONIMO
30.04-3.05.2015 – Kurs Zastępowych
01.05.2015 – Święto Pracy

02.05.2015 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej
03.05.2015 – Święto Konstytucji 3 Maja
08-10.05.2015 – SP-K Załęcze
11.05.2015 – Odprawa kadry hufca
Ad. 3. Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Zaległości:
1 GZ – ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, ewidencja, plan pracy, rozkazy
4 GZ – ewidencja
8 GZ – składki, ewidencja
9 GZ – rozkazy
GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
GZ Wieluń – zobowiązanie
1 DH NS – ewidencja, zgody, rozkazy
2 DH – składki, plany pracy zastępów
4 DH – składki, ewidencja, rozkazy
5 DH – zobowiązanie, zgody, plany pracy zastępów
8 DH – składki, ewidencja
12 DH – ewidencja, rozkazy, plany pracy zastępów
20 DH – składki
64 DH – składki, ewidencja, rozkazy, plany pracy zastępów
DH Sędziejowice – ewidencja, zobowiązanie
Informacja o świętach majowych w Łasku
Serdecznie zachęcamy harcerzy z Łasku do udziału w obchodach świąt majowych.
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Spotykamy się na Placu 11-go listopada o godz. 9:40. Koordynator – phm. Piotr Ciebiada HR.
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
Spotykamy się przed Kolegiatą Łaską o godz. 10:15. Koordynator – pwd. Daniel Bobrycki HO.
W załączniku plakat.
pwd. Daniel Bobrycki HO, instruktor hufca

Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Zlot wędrowniczy
Zachęcam do wzięcia udziału w zlocie wędrowniczym. Szczegóły:
http://wedrowniczy.dolnoslaska.zhp.pl/dolnoslaski-zlot-wedrownikow-2015/
pwd. Michał Frąckiewicz HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego „Sprężyna” ds. wędrowniczych

Obóz - wędrownicy
Podobóz wędrowniczy poszukuje przybocznego (głodnego przygód, odważnego i chcącego się sprawdzić).
Proszę o podanie orientacyjnej ilości wędrowników jadących na obóz i podział na dziewczyny i chłopców
(informacja zostanie wykorzystana do przygotowania programu)
pwd. Michał Frąckiewicz HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego „Sprężyna” ds. wędrowniczych

Leśne Harce Zastępów
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Leśnych Harcach Zastępów! Tegoroczna edycja zlotu odbędzie
się we wsi Orpelów (koło Łasku) w terminie 19-21 czerwca 2015. Już teraz warto sobie zarezerwować ten
termin by razem z innymi harcerzami przeżyć niesamowitą przygodę. Wszystkie szczegółowe informacje
o LHZ-cie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.lesneharcezastepow.com.pl/ .
Warto również polubić i na bieżąco śledzić fanpage zlotu (https://www.facebook.com/lesneharcezastepow ),
gdyż
regularnie
zamieszczane
są
tam
nowe
informacje
dotyczące
harcy
pwd. Patrycja Augustyniak HO, namiestniczka namiestnictwa harcerskiego „Sprężyna”

Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej.
TERMIN: 29.05.2015 – 02.06.2015 r.
29.05.2015 – 16.00-19.15
30.05.2015 – 08.30-16.30
31.05.2015 – 08.30-16.30
01.06.2015 – 16.00-20.30
02.06.2015 – 16.00-19.00
KOSZT: 100 zł + VAT (123 zł brutto) płatne gotówką na pierwszym spotkaniu.
Warunki uczestnictwa:
ukończone 18 lat
wykształcenie przynajmniej średnie
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Kurs kończy się egzaminem.
Kurs odbędzie się przy zgłoszeniu min. 15 osób.
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze chorągwi do dnia 22.05.2015 r.
Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP im. A. Kamińskiego posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Łodzi na
organizację kursu.
Kurs Kadry Kształcącej KAMIENIE MILOWE
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska zaprasza do udziału w Kursie Kadry Kształcącej KAMIENIE
MILOWE
CEL KURSU: Celem kursu jest przygotowanie instruktorów ZHP do pełnienia funkcji członka Zespołu
Kadry Kształcącej.
CZAS I MIEJSCE KURSU:
Zjazd I - 8 – 10 maja 2015 – Załęcze Wielkie niezależnie od Seminarium Programowo-Kształceniowego
Zjazd II - czerwiec 2015 - Łódź (do ustalenia na pierwszym spotkaniu)
UCZESTNICY KURSU: Instruktorzy w stopniu harcmistrza, podharcmistrza lub z ukończonym kursem
podharcmistrzowskim, będący członkami hufcowych ZKK lub zamierzający podjąć pracę w ZKK, osoby
które pragną uzupełnić wiedzę z poprzednich nieukończonych z powodów absencji kursów. Ukończone 18
lat.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
wysłanie zgłoszenia na adres biuro@lodzka.zhp.pl do dnia 4 maja 2015 r. (ankieta aplikacyjna)
aktywny udział we wszystkich zajęciach;
opracowane konspektu i poprowadzenie zajęć

pozytywna ocena poprowadzonych zajęć
wniesienie opłaty na konto ZHP CHŁ w wysokości:
Instruktorzy ChŁ ZHP –95 złotych
Instruktorzy spoza ChŁ – 120 złotych
ORGANIZATOR: Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska
XXVI Seminarium Programowo-Kształceniowe
W załączeniu przesyłam materiały związane z XXVI Seminarium Programowo-Kształceniowym „Wiosna
2015”
hm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Rajd Świętokrzyski
Druhny i druhowie, czy w Waszym środowisku działają drużyny żądne przygód i niezapomnianych
widoków?
Czy działają osoby chcące zgłębić wielkie tajemnice Gór Świętokrzyskich, skrywane przez wieki pośród
mchu i gołobórz?
czy działają grupy chętne zdobywać nowe przyjaźnie, otulone braterstwem i przypieczętowane dymem z
ogniska?
Jeśli tak, to mamy dla Was znakomitą propozycję!
Już w czerwcu zapraszamy wszystkie chętne patrole na odnowioną (acz wciąż pełną tradycji) II Trasę
Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Połączymy na niej nowoczesne techniki z
wieloletnimi obrzędami, nadając naszej wspólnej wędrówce wyjątkowy charakter.
Czy czegoś nam brakuje?
Mamy przygody i widoki! Mamy tajemnice, mchy, gołoborza! Mamy przyjaźnie, braterstwo i ogniskowy
dym!
Nie mamy jeszcze tylko Ciebie. Stwórzcie patrol już dziś i przybywajcie zdobywać Góry!
Kiedy? 4-7 czerwca 2015r.
Gdzie? Góry Świętokrzyskie
Za ile? 40zł/osobę
Na II Trasę HRŚ zapraszamy harcerzy starszych i wędrowników wraz z pełnoletnim opiekunem. Trasa jest
biwakowa, ze sprzętem noszonym.
Więcej informacji dotyczących II Trasy znajdziecie tutaj:

www trasy: trasa2.rajdswietokrzyski.zhp.pl
fb trasy: facebook.com/trasa2
e-mail trasy: 2trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
www rajdu: rajdswietokrzyski.zhp.pl
zgłoszenia, regulamin rajdu: rajdswietokrzyski.zhp.pl/index.php/informacje
Do zobaczenia na szlaku!
Czuwaj!
Komenda II Trasy 57. Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
15.04.2015 – phm. Ewdard Kondratiuk wziął udział w spotkaniu komendantów hufców Chorągwi Łódzkiej
16.04.2015 – phm. Edward Kondratiuk i phm. Rafał Raczyński złożyli wniosek do WFOŚiGW
25.04.2015 – phm. Edward Kondratiuk i phm. Rafał Raczyński złożyli wniosek do KRUS
27.04.2015 – phm. Edward Kondratiuk wziął udział w spotkaniu organizacyjnym dot. miejskich obchodów
uroczystości majowych

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

