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REGULAMIN KONKURSÓW
„DRUŻYNOWY NA MEDAL”
„AKTYWNY INSTRUKTOR”

1. Cel Konkursu
Celem Konkursu, jest promowanie i nagrodzenie wybijających się członków Hufca
ZHP Kolno, którzy w swojej codziennej działalności harcerskiej wykazują się szczególną
inicjatywą, postawą godną naśladowania i zaangażowaniem w pracy wychowawczej,
kształceniowej, organizacyjnej, programowej i promocyjnej.
2. Organizator
Konkurs odbywa się pod nadzorem i patronatem Komendy Hufca ZHP Kolno.
Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada stworzona
specjalnie w tym celu Kapituła. Skład Kapituły zostanie podany do wiadomości w
pierwszym Rozkazie Komendanta Hufca ZHP Kolno rozpoczynającego się roku
harcerskiego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kapituły Konkursowej.
3. Informacje
Oficjalnym źródłem informacji o Konkursie jest strona internetowa Hufca ZHP Kolno
www.kolno.zhp.pl

oraz

fanpage

Hufca

na

portalu

Facebook:

https://www.facebook.com/Hufiec-ZHP-Kolno-174922372556472/?ref=aymt_homepage
4. „Drużynowy na medal”
W tej kategorii drużyny Hufca będą rywalizowały ze sobą w różnych dziedzinach pracy
drużyny: Zgłoszenia ilości uczestników na rajdach, informacje o biwakach, atrybutach
jednostek (posiadanie totemu/proporca, oddanie w terminie planu pracy, posiadanie
fanpage/bloga, zrobienie akcji zarobkowej, udział w kursach, konkursach, opłacone składki,
ocena komisji rewizyjnej), aktywnościach jednostki.
W każdej dziedzinie mogą zdobyć odpowiednią ilość punktów. Punktacja stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
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Drużyna, która wygra wyłoni też najlepiej działającego drużynowego: „Drużynowego na
medal”.
Konkurs będzie realizowany w terminie od 20.09 do 20.06.
5. „Aktywny Instruktor”
Udział w tej kategorii może wziąć czynny instruktor Hufca ZHP Kolno, osoba posiadająca
stopień instruktorski, pełniąca w ZHP funkcję instruktorską, która w określonym terminie
Konkursu była autorem, liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia w Hufcu,
osoba która zasłużyła na wyróżnienie i nagrodę.
Kandydatów w tej kategorii mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki
organizacyjne Hufca, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.
Przebieg Konkursu:
ETAP I. Kandydata zgłasza się poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety (załącznik nr 2)
w terminie 01.01. do 10.02. i dostarczenie jej do siedziby Hufca lub przesyłając ankietę w
wersji .pdf na adres e-mail hufca: kolno@zhp.pl, lub wypełniając ankietę internetową. W
zgłoszeniu należy jak najbardziej precyzyjnie ująć powody, dla których dany Kandydat
powinien zostać nagrodzony.
Zgłaszający nie może zgłosić samego siebie do Konkursu.
Osoby, które są laureatami poprzednich edycji mogą zostać zgłoszone do Konkursu.
Osoby, które były nominowane w poprzedniej edycji mogą zostać zgłoszone do Konkursu
powtórnie.
ETAP II. Organizator w ciągu 5 dni od chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń
skontaktuje się z każdym Kandydatem w celu uzyskania zgody na dalszy udział w
Konkursie oraz w celu stworzenia notatki promocyjnej. Na proces weryfikacji zgłoszenia
składa się:
 Weryfikacja działalności Kandydata
 Pozytywna weryfikacja Komendy pod względem opłacenia składek, wpisu do
ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej;
 Zgody Kandydata na udział w Konkursie.
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ETAP III. Lista Nominowanych zostanie opublikowana w terminie 7 dni od zakończenia
przyjmowania zgłoszeń.
ETAP IV. Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną. W momencie ogłoszenia
Nominowanych zostanie podany adres internetowy do głosowania. Jeden internauta będzie
mógł oddać głos na jedną nominację. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.
Głosować będzie można do 20.02.
Po zakończeniu głosowania internetowego, kapituła przeliczy głosy internautów na punkty
w skali 1-10 pkt.
Zdobywca największej ilości głosów internautów uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10,
pozostali adekwatnie do uzyskanego miejsca (II m. – 9 pkt, III – 8 pkt, IV – 7 pkt, V – 6 pkt,
VI – 5 pkt, VII – 4 pkt, VIII – 3 pkt, IX – 2 pkt, X – 1 pkt.)
Ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się podczas Gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Hufca oraz na fanpage.
6. Nagrody
Zwycięzcom w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody:
Drużynowy na medal:
Wygrana drużyna otrzyma nagrody rzeczowe/bon, okolicznościowy znaczek,
Drużynowy otrzyma nagrodę rzeczową/bon, odznakę.
Nagrody zostaną wręczone podczas zbiórki na zakończenie roku harcerskiego wraz z
dyplomem.
Aktywny Instruktor:
Aktywny Instruktor otrzyma Dyplom, nagrodę rzeczową/bon.
Nagroda zostanie wręczona podczas Gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej wraz z dyplomem.
7. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Kandydatów jest ZHP Chorągiew
Białostocka, Hufiec ZHP Kolno. Dane osobowe wykorzystane będą w zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Zgłaszającego, wydania
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Nagrody Zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzcy
Konkursu:
a) na stronie internetowej i fanpage’u Hufca ZHP Kolno
b) mediom i dziennikarzom, w celach ściśle związanych z informowaniem o Konkursie oraz
informowaniem o udziale danego Nominowanego w Konkursie.
Podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzcy Konkursu
jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. Brak tych danych
lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatora do usunięcia zgłoszenia z
Konkursu na każdym jego etapie.
8. Naruszenie zasad regulaminu
W przypadku naruszenia przez Zgłaszającego lub Kandydata zasad określonych w
Regulaminie, Kandydat może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Konkursie.
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Załącznik 1. Punktacja
IMPREZY PROGRAMOWE:
* uczestnicy - 1 pkt x ilość os.
* umundurowanie:
- pełne: 2,5 pkt x ilość os.
- niepełne: 1,5 pkt x ilość os.
- brak: 0 pkt.
* zgłoszenia w terminie – 5 pkt
* wpłaty w terminie – 5 pkt
* proporzec /totem– 2 pkt
* zajęte miejsce – 5,4,3 pkt
ATRYBUTY JEDNOSTEK:
*totem/proporzec – 5 pkt
*plan pracy oddany w terminie – 5 pkt
*akcja zarobkowa – 6 pkt x ilość akcji
*fanpage/blog – 5 pkt
*strona www – 4 pkt
*udział w kursach – 2 pkt x ilość os.
*udział w konkursach – 1 pkt x ilość os.
INICJATYWA DRUŻYNY:
*np. zbiórka dla domu dziecka – 10 pkt
SKŁADKI:
*opłacone w terminie – 5 x kwartał
KOMISJA REWIZYJNA:
*ocena wizytacji – 0-5 pkt
AKTYWNOŚĆ DRUŻYNOWEGO:
*udział w odprawie – 3 x ilość odpraw
*organizacja imprezy – 4 x ilość imprez
*udział w imprezach – 3 x ilość imprez
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Załącznik 2. Ankieta zgłoszeniowa
LP.
Dane
1.
2.
3.
6.

7.

8.

9.

Imię, nazwisko kandydata
Stopień instruktorski
kandydata
Przynależność kandydata
Posiadane odznaczenia
kandydata
Posiadane wyróżnienia
kandydata
Obecnie pełnione funkcje
przez kandydata

Opis kandydata
(uzasadnienie)
Dodatkowe działania

10.

harcerskie i instruktorskie
kandydata
Dane zgłaszającego

11.

(imię, nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e-mail)

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól

