Komunikat 12/2015
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. 3 września 2015 r.

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

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.
Ad. 1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Nowa Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego
W załączniku treść. Instrukcja weszła w życie z dniem 1 września 2015r.
Ad. 2. Przypomnienia terminów.
11-13.09.2015r. – Święto Chorągwi Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim
14.09.2015r. – odprawa kadry hufca
Ad. 3. Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Zjazd Zwykły Hufca
Przypominam, iż na 26.09.2015r. zwołany został Zjazd Zwykły Hufca. Osoby, które pełnią
funkcję instruktorską, mają opłacone składki członkowskie i przydział do hufca, a nie mają
przyznanego czynnego prawa wyborczego powinny złożyć wniosek o uzupełnienie na adres
komendant@lask.zhp.pl w terminie umożliwiającym rozpatrzenie wniosku. Bierne prawo
wyborcze posiadają instruktorzy posiadający przydział służbowy do hufca, opłacone składki
członkowskie oraz zaliczoną służbę instruktorską. Przypominam także szefom jednostek
o konieczności wysłania sprawozdania do 5.09.2015r. na adres organizacja@lask.zhp.pl.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca
Zaliczanie służby instruktorskiej
Przypominam instruktorom o konieczności składania wniosków o zaliczenie służby
instruktorskiej za rok 2014/2015 w formie papierowej w biurze hufca lub w wersji
elektronicznej na adres komendant@lask.zhp.pl.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Kapituła Stopni Wędrowniczych
Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Kapituły Stopni Wędrowniczych, zaakceptowanym
przez Komendanta Hufca, drużynowi są zobowiązani do przesyłania wszystkich prób na
stopnie wędrownicze (naramiennik, HO, HR) do Kapituły w celu zaopiniowania. Próby
przesyłamy w formie elektronicznej na adres e-mail: mich.frac@gmail.com.
pwd. Michał Frąckiewicz HO, przewodniczący KSW
Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Propozycja programowa „Czas odkrywców”
Wystartował „Czas odkrywców” – propozycja programowa z pogranicza turystyki
alternatywnej, eksploracji i ochrony dziedzictwa kulturowego, dzięki której każdy harcerz
będzie mógł się poczuć jak współczesny Pan Samochodzik albo polski Indiana Jones.
Zgłoszenia do udziału w „Czasie odkrywców” już ruszyły i potrwają do końca października.
Więcej informacji i proszura informacyjna na stronach: http://zhp.pl/2015/propozycjaprogramowa-czas-odkrywcow/, www.odkrywcy.zhp.pl.
Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
2.07.2015 – phm. Edward Kondratiuk kontrolował HAL w Mrzeżynie
27.07-8.08.2015 – phm. Edward Kondratiuk wizytował HAL w Lucieniu
8-11.08.2015 – phm. Rafał Raczyński kontrolował HAL w Jastrzębiej Górze
21-23.08.2015 - phm. Rafał Raczyński kontrolował HAL w Jastrzębiej Górze
1.09.2015 – pwd. Piotr Szumowski i hm. Edward Józefiak uczestniczyli w 76 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej
Ad. 9. Inne informacje.
Harcerska Fantazjada V
Druhu Drużynowy, Druhno Drużynowa - zabierz swoją drużynę na najbardziej Fantastyczny
Biwak w roku harcerskim - na jublieuszową, piątą edycję Harcerskiej Fantazjady!
Impreza odbędzie się w dniach 9-11.10.2015 w Zespole Szkół w Widawie (woj. łódzkie).
W sobotę 10.10.2015 zapraszamy na Dzień Otwarty, w ramach którego, w biwaku mogą
uczestniczyć zuchy oraz harcerze! Wstęp na Dzień Otwarty jest darmowy, jedyna ewentualna
odpłatność to koszta transportu.
Cały biwak przeznaczony jest dla młodzieży od 13 roku życia (rocznikowo).
Program biwaku obfituje w przeróżne atrakcje, między innymi:
- turnieje i konkursy z nagrodami np. Cosplay, Turniej Walki Bezpieczną Bronią, czy Turniej
Hearthstone
- LARPy
- gry terenowe i emocjonujące gry nocne
- blok dla najmłodszych
- nieustający Games Room, w którym będzie odbywać się nauka gier
- pokazy i nauka figurkowych gier bitewnych
- Urodzinowa Niespodzianka ;)

Wszelkie szczegóły dotyczące kosztów biwaku (przewidywane około 20-30zł, za 3 dniową
zabawę), zakwaterowania i transportu już niebawem.
ZGŁOSZENIA na biwak w nieprzekraczalnym terminie do 02.10.2015.
Zapraszamy do śledzenia fanpage'a wydarzenia, na którym na bieżąco pojawiają się informacje
dotyczące programu i poszczególnych atrakcji :)
Wszelkie pytania organizacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: harcerskafantazjada@vp.pl.
pwd. Michał Frąckiewicz HO, organizator HF V

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

