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Rozkaz L4/20
1.

Mianowanie Komendanta Chorągwi
Naczelnik Harcerzy swoim rozkazem 8/20 z dniem 3-go października 2020 mianował na
funkcję Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii druha:
hm Marcin Roth

2.

Zwolnienie
Komendant Chorągwi swoim rozkazem L5/20 zwolnił z funkcji drużynowego 2 DW
im. Batalion Gustaw-Harnaś na własną prośbę druha:
pwd Jakub Scicinski
Dziękuję mu za jego wkład pracy w pełnieniu swojej funkcji.

3.

Mianowania
Komendant Chorągwi swoim rozkazem L5/20 mianował na funkcję Namiestnika
Wędrowników w Hufcu Warszawa druha:
pwd Jakub Scicinski
Komendant Chorągwi swoim rozkazem L5/20 mianował na funkcję drużynowego 2DW
im. Batalion Gustaw-Harnaś druha:
pwd Aleksander Zarębski
Życzę im owocnej pracy wędrowniczej i wspaniałych przygód na nowych funkcjach.

4.

Otwarcie próby
Otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi:
ćw. Mateusz Ratka

5.

Dzień HO i HRp - odwołanie
Podaję do wiadomości iż, z powodu zaostrzenia zarządzeń wobec pandemii Covid-19,
Dzień HO i HRp planowany na ten miesiąc się nie odbędzie.
Natomiast zachęcam wszystkich którzy mają otwarte próby na stopnie HO, Aspiranta i
HRp aby dążyli do ich ukończenia.

6.

Rejestracja i Składki
a. Komendant Choragwi zarządził doroczną rejestrację starszyzny i jednostek na dzień
31 grudnia 2020r.
b. Obecnie dostępna jest elektroniczna rejestracja.
c. Aby dokonać rejestracji instruktorów lub funkcyjnych należy wejść na stronę
http://harcrej.com/ i kierować się instrukcją tam podaną. Jeżeli zarejestrowałeś się
w zeszłym roku należy się zalogować gdzie będziesz w pierw proszony o zmienienie
swojego hasła (password) na 10-cio cyfrowe i następnie wypełnić rejestrację. Forma
rejestracjyjna będzie częściowo już wypełniona z zeszłego roku a więc należy
poprawić jeżeli potrzeba i uzupełnić gdzie nie jest wypełnione.
d. Jeżeli się rejestrujesz po raz pierwszy należy:
i.
W pierw wybrać plik ‘Nowy Użytkownik’, wpisać się na stronę przez
wypełnienie wstępnej informacji i jej przekazanie.
ii.
Po przekazaniu tej wstępnej informacji, 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 wstępne
zalogowanie jest zatwierdzone.
iv.
Następnie po ponownym zalogowaniu się na stronę należy uzupełnić resztę
formy rejestracyjnej i ją przekazać, aby dokonać rocznej rejestracji.
v.
W kolejnych rejestracjach należy tylko wykonać punkt c.
e. 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 c. lub d., po czym może dokonać
rejestracji jednostki. Po wejściu na stronę http://harcrej.com/ i zalogowaniu się,
można wybrać opcję by zarejestrować jednostkę, wypełniając szczegóły i
przekazanie informacji.
f. Elektroniczne rejestracje muszą być dokonane do 7-go stycznia 2021

g. Każdy funkcyjny w wieku 18 lat wzwyż ma obowiązek zarejestrować się w Chorągwi
Wielkobrytyjskiej jak podane w punkcie c. lub d. powyżej.
h. Elektroniczne rejestracje Przewodników będą opiniowane przez Hufcowego na
stronie rejestracyjnej.
i.

Elektroniczne rejestracje Harcmistrzów, Podharcmistrzów, Instruktorek Zuchowych i
Działaczy Harcerskich są opiniowane przez Komendanta Chorągwi i przekazane wraz
z należytymi składkami do GKH. Rejestracje Przewodników pozostają u Komendanta
Chorągwi.

j.

Członkowie starszyzny przydzieleni do drużyny „Płomień” nie dokonują rejestracji i
nie opłacają składki instruktorskiej.

k. Rejestracje jednostek będą zatwierdzone i opiniowane na stronie rejestracji przez
Hufcowego, który podobnym sposobem dokona rejestracji Hufca.
l.

Następujące opłaty są wpłacane przez indywidualne osoby do Chorągwi:
i. Opłata Harcmistrze/Podharcmisztrze
£31.00
ii. Opłata Instruktorki Zuchowe
£31.00
iii. Opłata Działacze Harcerscy
£31.00
iv. Opłata Przewodnicy
£21.00

m. Z pobranych składek od uczestników, następujące opłaty są wpłacane do Chorągwi
przez Hufiec:
i. Opłata Funkcyjni nie w stopniu instruktora £12.50
ii. Opłata Harcerze/Zuchy
£12.50
n. Osoby które nie mają możliwości się rejestrować elektronicznie powinne zgłosić się
do Referenta Administracyjnego, pwd Daniel Best:
daniel.aug.best@googlemail.com
o. 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.
7.

Kalendarz
Odprawa Hufca na Beavor Lane 19:30 – 14.01.2021
Gwiazdka Zuchowa w POSKu – 17.01.2021 – do potwierdzenia
Turnus II kształcenia instruktorów na Beavor Lane – 06.02.2021
Konferencja Komend Akcji Letniej na Beavor Lane – 28.02.2021??
Turnus I kształcenia instruktorów w Fenton – 06-07.03.2021

Czuwaj!
Patryk Mendel, Phm
Hufcowy

