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Rozkaz L6/18
1. Mistrzostwa Hufca

Gratuluje 26DH za zwycięstwo na Mistrzostwach Hufca, 9go grudnia 2018, i udzielam
pochwałę dla 9DH za pierwsze miejsce w konkursie dwóch ogni.
2. Przyznanie Sprawności

Przyznaje sprawność III szczebla, Długodystansowiec, druhowi:
ćw. Stefan Szablewski

26DH

3. Zwolnienie

Dnia 15go grudnia, zwolniłem z funkcji p.o. drużynowego 11DH druha:
h.o. Arkadiusz Cyrek
Serdecznie dziękuję druhowi Arkowi za spełnienie funkcji.
4. Mianowanie

Dnia 15go grudnia, mianowałem na funkcji p.o. drużynowego 11DH druha:
ćw. Dawid Topolski
Życzę druhowi Dawidowi wiele sukcesów na nowej funkcji.
5. Udzielenie Urlopu

Komendant Chorągwi swoim rozkazem L8/18 udzielił urlop z służby harcerskiej na okres
jednego roku druhowi:
pwd. Stefan Holesz
6. Zatwierdzenie Regulaminów, Instrukcji, Wydawnictw i Sprawności

Naczelnik Harcerzy rozkazami L13/18 i L14/18 zatwierdził następujące dokumenty i
materiały:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Regulamin Starszyzny Harcerskiej
Regulamin Mundurowy
Instrukcję Obowiązującą 03 – Przyjmowanie Instruktorów z Kraju
Reguły Gry w Dwa Ognie
Regulamin Drużyny
Wydawnictwo „Wędrownicy”
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g. Sprawności Betlejemskie Światło Pokoju, Ogrodnik, Pielgrzym, Reżyser oraz
Konstruktor Latawców dla harcerzy.
h. Sprawności Znawca Prawa oraz Wędkarz dla wędrowników.
i. Plansze Edukacyjne 1 – „O czym Wędrownik wiedzieć powinien”
j. Plansze Edukacyjne 2 – „Zastęp Harcerzy”
Dokumenty i materiały zostały umieszczone na witrynie Głównej Kwatery Harcerzy
http://www.zhpgkh.org/dokumenty/
7. Mundury Harcerskie

Naczelnik Harcerzy swoim rozkazem L13/18, wydał następujące zarządzenie:
a. Ustanawiam składnicę Chorągwi Harcerzy w Kanadzie oficjalnym źródłem dostawczym
koszul mundurowych dla Organizacji Harcerzy.
b. Ustalam pięcioletni okres przejściowy do wprowadzenia jednolitych koszul harcerskich
we wszystkich jednostkach i dla całego grona instruktorskiego Organizacji Harcerzy –
który upłynie z dniem rozpoczęcia Światowego Zlotu ZHP w roku 2023.
c. Wstępne zamówienia z poza Kanady należy kierować do składnicy Chorągwi Harcerzy
w Kanadzie drogą służbową, zgodnie z instrukcją wydaną komendantom chorągwi.
8. Rejestracje i Składki

Komendant Chorągwi swoim rozkazem L8/18, wydał następujące zarządzenie:
a. Zarządzam doroczną rejestrację starszyzny i jednostek na dzień 31-go grudnia 2018r.
b. W tym roku będzie dostępna elektroniczna rejestracja od 1-go stycznia 2019.
c. Aby dokonać rejestracji instruktorów lub funkcyjnych należy wejść na stronę
http://harcrej.com/ i kierować się instrukcją tam podaną. Iż ta rejestracja będzie
dokonana elektronicznie po raz pierwszy należy:
i. Pierw wybrać plik ‘Nowy Użytkownik’ wpisać się na stronę, przez wypełnienie
wstępnej rejestracji i jej przekazanie.
ii. Po przekazaniu tej wstępnej rejestracji, w zależności od przydziału służbowego
email zostanie wysłany do Hufcowego lub Komendanta Chorągwi prosząc o
potwierdzenie, że dana osoba działa w wyznaczonym przydziale służbowym,
przez odpisanie na email.
iii.Osoba rejestrująca się otrzyma wtedy email potwierdzając że wstępna rejestracja
jest zatwierdzona.
iv.Następnie po zalogowaniu się na stronę należy uzupełnić resztę formy
rejestracyjnej i ją przekazać, aby dokonać rocznej rejestracji.
v.W kolejnych rejestracjach należy tylko wykonać punk 10.c.iv.
d. Aby zarejestrować jednostkę należy wpierw dokonać osobistej rocznej rejestracji. Jeżeli
osoba na funkcji p.o. drużynowego jest niepełnoletnia też dokonuje rejestracji osobistej
jak w punkcie 10.c., po czym może dokonać rejestracji jednostki. Po wejściu na stronę
http://harcrej.com/ i zalogowaniu się, można wybrać opcje by zarejestrować
jednostkę, wypełniając szczegóły i przekazanie informacji.
e. Elektroniczne rejestracje muszą być dokonane do 15-go stycznia 2019
f. Każdy funkcyjny w wieku 18 lat wzwyż ma obowiązek zarejestrować się w Chorągwi
Wielkobrytyjskiej jak podane w punkcie 10.c. powyżej.
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g. Elektroniczne rejestracje Przewodników będą opiniowane przez Hufcowego na stronie
rejestracyjnej.
h. Elektroniczne rejestracyjne Harcmistrzów, Podharcmistrzów, Instruktorek Zuchowych i
Działaczy Harcerskich, opiniowane przez Komendanta Chorągwi wraz z należytymi
składkami będą przekazane do GKH. Rejestracje przewodników pozostają u
Komendanta Chorągwi.
i. Członkowie starszyzny przydzieleni do drużyny „Płomień” nie dokonują rejestracji i nie
opłacają składki instruktorskiej.
j. Rejestracje jednostek będą zatwierdzone i opiniowane na stronie rejestracji przez
Hufcowego, którzy podobnym sposobem dokona rejestracji Hufca.
k. Następujące opłaty są wpłacane przez indywidualne osoby do Chorągwi:
i. Opłata Harcmistrze/Podharcmistrze £25.25
ii.Opłata Instruktorki Zuchowe £25.25
iii.Opłata Działacze Harcerscy £25.25
iv.Opłata Przewodnicy £17.75
l. Z pobranych składek od uczestników, następujące opłaty są wpłacane do Chorągwi
przez Hufiec:
i.Opłata Funkcyjni nie w stopniu instruktora £11.25
ii.Opłata Harcerze/Zuchy £11.25
m. Osoby które nie maja możliwości się rejestrować elektronicznie powinne zgłosić się do
Referenta Administracyjnego, pwd Daniel Best.
n. Czeki się przesyła do Referenta Skarbowo-gospodarczego: hm Bogdan Jackowski. 294
Westdale Lane, Mapperley, Nottingham NG3 6EU Jest możliwość wpłacenia składki
prosto na konto Chorągwi telefonicznie, internetowo lub w banku:
Konto: Polish Scouting Association – Choragiew
Bank: Lloyds TSB Sort code: 30-99-55 (Weybridge)
Numer Konta: 00937578
IBAN: GB19LOYD30995500937578
Bank BIC: LOYDGB21
Proszę się upewnić że przelew bankowy jest dokładnie zaznaczony Nazwiskiem i
Inicjałem dawcy ażeby Skarbnik Chorągwi mógł dokładnie zapisać składki.
9. Zatwierdzenie Akcji

Komendant Chorągwi swoim rozkazem L8/18 zatwierdził następujące akcje:
Wilno
Rodzaj Akcji: Biwak
Miejsce: Bradley Wood Campsite
Data: 07/12/2018 do 09/12/2018
Komendant: pwd. Maciek Pepliński
Opiekun: pwd. Daniel Hepworth
13DW im Józefa Grzesiaka ‘Czarnego’
Rodzaj Akcji: Zimowisko
Miejsce: Woolley Edge Scout Campsite
Data: 28/12/2018 do 30/12/2018
Komendant: hm. Marek Pepliński
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10. Punktacja

Obecna punktacja między drużynami jest następująca:
9DH 65 pkt.
10DH 44 pkt.
11DH 53 pkt.
26DH 67 pkt.
27DH 31 pkt.
Punktacja wlicza punkty zdobyte na biwaku i mistrzostw hufca.
11. Życzenia Świąteczne

Życzę wszystkim opóźnionych zdrowych, spokojnych i radosnych Świat Bożego Narodzenia
oraz wielkiego zapału i samych sukcesów w pracy harcerskiej w 2019.
12. Kalendarz

20/01/18 Odprawa Hufca i Opłatek funkcyjnych (do potwierdzenia)
09/02/19 Turnus II Pwd/Phm – Beavor Lane
24/02/19 Dzień Myśli Braterskiej – Oldham
02/03/19 – 03/03/19 Turnus I Pwd/Phm – CSH Fenton
09/04/19 – 13/04/19 Złaz Wędrowników Młody Las XLVII
Czuwaj!

Konrad Kaptur phm.
Hufcowy
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