Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA
GROMAD I DRUŻYN
HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ

Współzawodnictwo gromad i drużyn Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej ma na celu przede wszystkim podniesienie
poziomu gromad i drużyn naszego Hufca, ich zorganizowania, zdyscyplinowania oraz rozwoju. Ma także na
celu zmotywowanie Kadry jednostek do bardziej wytężonej pracy, jak również wzrost zaangażowania w życie
Hufca i promowanie ZHP, jako znaczącej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Powiatu
gliwickiego. Ostatecznym celem współzawodnictwa jest wyłonienie najlepszej jednostki. Gromada lub drużyna
ta otrzyma tytuł Mistrzowskiej Gromady/Drużyny Hufca na okres jednego roku oraz nagrodę rzeczową.
1.

Współzawodnictwem objęte są wszystkie gromady i drużyny wchodzące w skład Hufca ZHP Ziemi
Gliwickiej.

2.

Udział we współzawodnictwie jest obowiązkowy. Okres rozliczania trwa jeden rok – począwszy od 1
września do 31 sierpnia.

3.

Punktowane formy działalności:
a. Zadania obowiązkowe
-reprezentowanie Hufca podczas świąt i uroczystości
·harcerz umundurowany
·harcerz nieumundurowany
-terminowe opłacenie składek
-uzupełnienie oraz aktualizacja wpisów w Ewidencji ZHP
-zatwierdzenie Planu Pracy w wyznaczonym terminie
-podpisanie umowy wolontariackiej przez drużynowego
-aktualna strona internetowa jednostki zgodna z wytycznymi
-przeprowadzenie akcji naborowej/rekrutacyjnej

5 pkt./os.
3 pkt./os.
8 pkt./kwartał
8 pkt./kwartał
10 pkt./rok
10 pkt./rok
8 pkt./rok
10pkt.

b. Życie Miasta
-uczestnictwo w życiu miasta (odsłonięcie tablicy, sprzątanie itp.)
7 pkt./os.
-uczestnictwo w akcjach promocyjnych Hufca
7 pkt./os.
-podjęte działania i współpraca ze środowiskiem (firmami, zakładami, radami osiedli,
stowarzyszeniami, organizacjami) na rzecz ZHP, zgłoszone w Hufcu 7 pkt./os.

c. Życie Hufca
-imprezy/rajdy/konkursy na poziomie Hufca (minimum 3 inne drużyny (spoza szczepu)):
·organizowanie
10/20/30 pkt.
·uczestnictwo
5 pkt./os
·miejsce na podium (za zastęp/patrol)
10/8/6 pkt.
-reprezentowanie Hufca na "zewnątrz" podczas imprez harcerskich
7pkt./os.
-zgłaszanie gotowości na Alertach
15pkt./os.
d. Kadra gromady/drużyny:
-drużynowy ze stopniem instruktorskim
-drużynowy ze stopniem, co najmniej HO
-uczestnictwo w formach kształcenia
·kurs zastępowych/wyjazdy zastępowych
·kurs przybocznych
·kurs drużynowych/przewodnikowski
·inne formy kształceniowe

10 pkt./mies.
5 pkt./mies.
2 pkt./os.
4 pkt./os.
12 pkt./os.
4 pkt./os.

e. Program:
-realizacja propozycji programowych Hufca/Chorągwi/GK
-organizowanie Akcji Zarobkowych
-praca drużyny z elementami specjalnościowymi
-uczestnictwo w HAL
-uczestnictwo w HAZ poza miejscem zamieszkania
-uczestnictwo w HAZ w miejscu zamieszkania
-biwak drużyny
-biwak wielu drużyn
-biwak w OH Łącza

5/10/15/20 pkt.
12 pkt. / akcja
8 pkt.
10 pkt./os.
10 pkt./os.
8 pkt./os.
5 pkt./os.
5 pkt./jednostka
10pkt.

f. Dodatkowe punkty:
-Na koniec każdego roku, tj. po dniu 31 maja, każdy członek Komendy Hufca ma prawo
rozdysponować pule 50 dodatkowych punktów, które może przyznać dowolnej
jednostce/jednostkom. Punkty te są przyznawane za pracę i trud włożony w drużynę, widoczność
drużyny w Hufcu i w mieście.
4.

Comiesięczne meldunki dotyczące pracy gromad/drużyny należy przesyłać do 3 dnia następnego
miesiąca. Meldunki oddane po terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Punkty będą przyznawane przez wyznaczonego Instruktora.

6.

Wszystkie uwagi i odwołania można kierować do Komendanta Hufca.

7.

Końcowe podsumowanie współzawodnictwa odbywa się na specjalnym posiedzeniu Komendy Hufca.

8.

Gromada/drużyna, która zwycięży we współzawodnictwie otrzymuje nagrodę Komendanta
Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, pamiątkowy dyplom, proporzec (przekazywany co roku kolejnej
Mistrzowskiej
Drużynie/Gromadzie)
oraz
miano
„Mistrzowskiej
Gromady/
Drużyny Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” obowiązujące przez następny rok harcerski.

9.

Gromada/drużyna, która we współzawodnictwie zajęła drugie
Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej oraz pamiątkowy dyplom.

miejsce

otrzymuje

nagrodę

10. Gromada/drużyna, która we współzawodnictwie zajęła trzecie
Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej oraz pamiątkowy dyplom

miejsce

otrzymuje

nagrodę

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komendantowi Hufca.
12. Uwagi dot. niniejszego regulaminu można zgłaszać do wyznaczonego Instruktora. Zostaną one wzięte
pod
uwagę
w
kolejnym
roku
funkcjonowania
współzawodnictwa.

