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REGULAMIN PLEBISCYTU „poGODNI”  

HUFCA ZHP KOLNO 

 

1. Cel Plebiscytu 

Celem plebiscytu jest promowanie i nagrodzenie wyróżniających się członków Hufca ZHP Kolno, 

którzy w swojej codziennej działalności harcerskiej wykazują się szczególną postawą godną 

naśladowania i zaangażowaniem w pracy harcerskiej.  

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 Rozkazie Komendanta Hufca ZHP 

Kolno  

3. Informacje 

Oficjalnym źródłem informacji o Konkursie jest strona internetowa Hufca ZHP Kolno 

www.kolno.zhp.pl, sharePoint hufca oraz fanpage Hufca na portalu Facebook oraz Instagram. 

4. Termin 

Plebiscyt trwa od 9 stycznia 2023 r. do 25 lutego 2023r. I składa się z następujących etapów:  

 ETAP I- Zgłaszanie kandydatów ( od 9.01 do 23.01.2023r.) 

Zgłoszenia kandydatów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie 

internetowej, SharePoint oraz fanpage Hufca oraz pod linkiem: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJDn1ALWS

iXlJVUQzU4TU1TTzNXMzgxU1UzSlUyTzlCOEpIVi4u 

 

 ETAP II- Weryfikacja zgłoszeń ( od 24.01 do 31.01.2023r.) 

http://www.kolno.zhp.pl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJDn1ALWSiXlJVUQzU4TU1TTzNXMzgxU1UzSlUyTzlCOEpIVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJDn1ALWSiXlJVUQzU4TU1TTzNXMzgxU1UzSlUyTzlCOEpIVi4u


  

 

 

 

 
 

Weryfikacja zgłoszonych kandydatów pod względem spełniania wymagań kategorii. Uzyskanie 

zgody kandydata na udział w plebiscycie, wykorzystywanie jego wizerunku oraz przesłanie przez 

kandydata zdjęcia w mundurze 

 ETAP III- Głosowanie (od 6.02 do 20.02.2023r.) 

Ogłoszenie listy nominowanych w serwisach internetowych Hufca. Głosowane internautów.  Jeden 

internauta może oddać jeden głos w każdej z kategorii.  

 ETAP IV- Gala (25.02.2023 r.) 

Gala z okazji Dnia Myśli Braterskiej podczas, której nastąpi rozstrzygnięcie plebiscytu.  

5. Kategorie 

W tegorocznym plebiscycie przewidziane zostały kategorie: 

AKTYWNY INSTRUKTOR 

Nominowanym w tej kategorii może zostać osoba, która: 

 posiada stopień instruktorski lub pełni funkcję instruktorską; 

 ma opłacone składki członkowskie; 

 jest zaangażowana w życie hufcu a w roku harcerskim 2021/2022 swoją pracą szczególnie 

przyczyniła się do rozwoju hufca. 

AKTYWNA SŁUŻBA 

Nominowanym w tej kategorii może zostać osoba, która: 

 ma opłacone składki członkowskie; 

 w roku harcerskim 2021/2022 pełnił długotrwałą służbę zarówno wewnątrz organizacji, jak i 

poza nią. 

WZOROWY ZASTĘPOWY 

Nominowanym w tej kategorii może zostać osoba, która: 

 ma opłacone składki członkowskie; 

 w roku harcerskim 2021/2022 przez min. 4 miesiące pełniła funkcję zastępowego 

 jest autorytetem wśród członków swojego zastępu; 

 bierze aktywny udział w życiu drużyny i hufca; 

 ukończyła kurs zastępowych. 

NA TROPIE ROZWOJU 



  

 

 

 

 
 

Nominowanym w tej kategorii może zostać  

1. osoba, która: 

 ma opłacone składki członkowskie; 

 w roku harcerskim 2021/2022 rozwijała się przy pomocy instrumentów metodycznych 

zdobywając min. 3 elementu SIM (stopnie, sprawności, wyzwania, tropy) 

oraz 

2. Zastęp, który: 

 zdobył w roku harcerskim 2021/2022 trop, korzystając z nowego Systemu Instrumentów 

Metodycznych. 

NIEZAPOMNIANY BIWAKOWICZ 

Nominowanym w tej kategorii może zostać osoba, która: 

 ma opłacone składki członkowskie; 

 uczestniczył w min. 2 biwakach w roku harcerskim 2021/2022; 

 tworzyła wiele wspomnień z innymi uczestnikami biwaków. 

WYDARZENIE ROKU 

Nominowane w tej kategorii zostają wszystkie wydarzenia hufca. A kadra najciekawszego 

wydarzenia otrzyma nagrodę.  

6. Nagrody 

Wygrany w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe/bon, okolicznościowy znaczek. 

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 



  

 

 

 

 
 

7. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Nominowanych jest ZHP Chorągiew 

Białostocka, Hufiec ZHP Kolno. Dane osobowe wykorzystane będą w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu identyfikacji Zgłaszającego, wydania 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. 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kapituły Konkursowej. 

 


