Komunikat 5/2016
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. 31 marca 2016 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.
Znajdź czas na LAS!
W dniach 18-21 sierpnia 2016 r. odbędzie się Letnia Akcja Szkoleniowa LAS zorganizowana
przez Centralną Szkołę Instruktorską. W tym roku zorganizowany zostanie specjalny moduł
poświęcony Komendantom Hufców.
Zapraszamy do zapoznania się z szerszą informacją o ofercie LASu i przekazaniu informacji
zainteresowanym Instruktorom chorągwi i hufców. Już 10 kwietnia rusza rejestracja, a liczba
miejsc jest ograniczona.
http://zhp.pl/2016/las-2016/
Ad. 2. Przypomnienia terminów.
31.03.2016 – Termin opłacania składek członkowskich
9.04.2016 – Zjazd Nadzwyczajny Hufca
18.04.2016 – Zbiórka namiestnicza/odprawa instruktorska*
18.04.2016 – Posiedzenie HKSI
Ad. 3. Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Rozliczenia zaległe:
Proszę, aby do czasu Zjazdu zamknąć wszystkie zaległe, niewyjaśnione sprawy i rozliczyć się ze
„starą” komendą. Uniknie to nieporozumień.
phm. Daniel Bobrycki, z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

Zaległości szczególnie istotne do wyjaśnienia:
Biwak DMB 2015
Kurs zastępowych „Biec pod Słońce”
Zaległe składki 2015 r.:
20 WDH
64 WDH
3 GZ
12 WDH
4 DH
5 GZ
Proszę także instruktorów o opłacenie swoich zaległych składek.
WSZELKIE NIEJASNOŚCI PROSZĘ WYJAŚNIAĆ BEZPOŚREDNIO
(skarbnik@lask.zhp.pl)
phm. Daniel Bobrycki, z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

ZE

SKARBNIKIEM

Składka członkowska 2016:
Przypominam, iż 31.03.2016 mija termin opłacania składek za I kwartał 2016.
phm. Daniel Bobrycki, z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych
Składka instruktorska 2016:
Przypominam, iż 31.03.2016 mija termin opłacania składek za 2016 r. Instruktorzy i osoby
pełniące funkcje instruktorskie swoje składki płacą od razu za cały rok – 48zł.
phm. Daniel Bobrycki, z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych
Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Sprawności do kampanii BOHATER
Druhny i Druhowie, zgodnie z obietnicami przesyłam Wam pakiet sprawności umożliwiający
realizację Hufcowej Kampanii Bohater. Stworzony został przez Zespół Namiestnictwa
Harcerskiego wspólnie z Komisją Historyczną Hufca. Każdy drużynowy może samodzielnie
otwierać i zamykać próby na sprawności. Możecie też nawzajem typować się, który zastęp/
osoba/ drużyna ma zrealizować daną sprawność w formie publicznej ( facebook). Wytypowany
ma czas 1 miesiąc by zrealizować sprawność i upublicznić skrót realizacji całej sprawności.
Wytypowane osoby/ zastępy/ drużyny mogą realizować max. 2 sprawności w tym samym
czasie. Także kto pierwszy ten lepszy:) Dla ambitnych - osoby/ zastępy/ drużyny które
zrealizują wszystkie sprawności z Hufcowej Kampani Bohater otrzymają sprawność mistrza
Hufca oraz nagrodę niespodziankę. Przypominam o sprawnościach z komunikatu nr 3/2016.
phm. Monika Skiba HR, namiestniczka harcerska
Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Kurs drużynowych Wędrowniczych
https://prezi.com/ssm1tfqltpq5/sen-karachanidow/

Mistrzostwa Pływackie ZHP
W imieniu Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP serdecznie zapraszam na kolejne
Mistrzostwa Pływackie ZHP do Bydgoszczy.
Karty zgłoszeń na stronie:
http://kp.zhp.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=1163&func=select&id=28

Więcej informacji w załączniku.
hm. Beata Bardzińska, zastępca Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

Ogólnopolska Konferencja Instruktorska „Być wychowawcą…”
w imieniu Hufca ZHP Konin zapraszam na Ogólnopolską Konferencję Instruktorską pod hasłem
"Być wychowawcą...".
Więcej informacji w załączniku
hm. Michał Kałużny, Komendant Hufca ZHP Konin

Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
11-13.03.2016 – phm. Piotr Ciebiada wziął udział w Kursie Komendantów i Komend Hufców
2016 – blok program i praca z kadrą
17.03.2016 – phm. Edward Kondratiuk, phm. Daniel Bobrycki, phm. Rafał Raczyński
i phm. Piotr Ciebiada wzięli udział w zbiórce komendy hufca
18-20.03.2016 – phm. Daniel Bobrycki wziął udział w biwaku „Urodziny 6”
19.03.2016 – phm. Piotr Ciebiada prowadził zajęcia na biwaku „Urodziny 6”
21.03.2016 – phm. Daniel Bobrycki i phm. Piotr Ciebiada wzięli udział w odprawie kadry
instruktorskiej
21.03.2016 – phm. Daniel Bobrycki i hm. Edward Józefiak wzięli udział w posiedzeniu HKSI
23.03.2016 - phm. Edward Kondratiuk, phm. Daniel Bobrycki, phm. Rafał Raczyński
i phm. Piotr Ciebiada spotkali się z komendą chorągwi. Spotkanie dotyczyło organizacji Święta
Chorągwi Łódzkiej 2016 w Łasku.
Ad. 9. Inne informacje.
Sprawności z biwaku DMB 2016
Komenda biwaku "DMB 2016" prosi drużynowych o przyznanie w najbliższych rozkazach
okolicznościowych sprawności, zdobywanych przez harcerzy uczestniczących w programie
podczas tego biwaku.
Pion harcerski: sprawność KADET **
Pion harcerzy starszych/wędrowników: sprawność KOT***
pwd. Aleksandra Jędryka HO, programowiec biwaku
Dzień dziecka w Łasku
28 maja 2016 w godzinach 10 - 16 będzie organizowany Dzień Dziecka dla dzieci z terenu
miasta Łask. Wszystkie atrakcje dziać będą się na Placu 11 listopada. W ramach nich instytucje
państwowe oraz stowarzyszenia działające w obrębie gminy Łask wystawiają stanowiska, na
których dzieci i młodzież będzie mogła się bawić i uczyć. Dla Nas to dobra okazja do promocji
naszych działań, w szczególności dla drużyn działających na terenie miasta Łask. Oprócz
wystawienia własnego stanowiska, harcerze zostali poproszeni o pomoc przy stanowiskach
innych instytucji. Będziemy działać wspólnie m. in. ze strażą pożarną, policją, nadleśnictwem,
biblioteką, stowarzyszeniem "Szuflandia" oraz szkołami podstawowymi. Chciałabym, aby na

naszym stanowisku znalazły się zajęcia typowo z technik harcerskich ale też liczę na Waszą
kreatywność. Taka akcja, to dobra okazja do realizacji sprawności, zadań zespołowych,
projektów starszoharcerskich, znaków służby. Szczególnie zachęcam także osoby, które
ukończyły kurs pierwszej pomocy.
Drużynowych i wszystkich zainteresowanych zaangażowaniem się w tą akcje proszę o kontakt.
pwd. Aleksandra Jędryka HO

Komunikat przygotował:
phm. Daniel Bobrycki HO – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

* – informacja dokładna zostanie podana na facebook-u

