Regulamin współzawodnictwa
Drużyn Harcerskich w
Hufcu Ziemii Gliwickiej
1. Celem współzawodnictwa drużyn harcerskich jest
a. motywowanie Kadry Drużyn Harcerskich do bardziej wytężonej pracy
b. angażowanie w życie Hufca
c. rozwój drużyny oraz Drużynowego
d. wypracowanie poczucia tożsamości Drużyn Harcerskich z Namiestnictwem Harcerskim
oraz Hufcem Ziemi Gliwickiej
e. promowanie ZHP jako organizacji młodzieżowej
2. Współzawodnictwem objęte są wszystkie drużyny wchodzące w skład Namiestnictwa
Harcerskiego.
3. Udział we współzawodnictwie jest obowiązkowy. Okres rozliczania trwa przez cały rok
harcerski/szkolny, czyli od początku września do końca czerwca.
4. Punktowane formy działalności. Punktacja podawana za osobę. Maksymalne wartości podawane
w nawiasach, oznaczają maksymalną wartość punktów jaką można jednorazowo zdobyć :
a. Zadania obowiązkowe
-reprezentowanie Hufca podczas świąt i uroczystości
·harcerz umundurowany
5pkt/os
·harcerz nieumundurowany
3pkt/os
-terminowe opłacenie składek
8pkt
-uzupełnienie oraz aktualizacja wpisów w ESHD
8pkt
b. Życie Miasta
-uczestnictwo w życiu miasta (odsłonięcie tablicy, sprzątanie itp.)
7pkt/os
-uczestnictwo w WOŚP
7pkt/os
-podjęte działania i współpraca ze środowiskiem (firmami, zakładami, rady osiedli,
stowarzyszenia, organizacje) na rzecz ZHP, zgłoszone w Hufcu
7pkt
c. Życie Hufca
-imprezy/rajdy/konkursy na poziomie hufca (minimum 3 inne drużyny (spoza szczepu)):
·organizowanie (max 30pkt)
10pkt
·uczestnictwo
5pkt/os
·miejsce na podium (za zastęp/patrol)
10/8/6pkt
-udział w zbiórkach namiestnictwa harcerskiego (max 15pkt - za każdego reprezentanta
drużyny)
5pkt/os
-reprezentowanie Hufca na "zewnątrz" podczas imprez harcerskich
7pkt/os
-zgłaszanie gotowości na Alertach
15pkt/os
d. Życie Drużyny
Życie Drużyny jest oceniane podczas wizytacji przeprowadzonej przez Namiestnika Harcerskiego.
Zdobyte podczas wizytacji punkty wliczają się do punktacji. Oprócz tego:
-rozwój Drużynowego
·sprawność harcerska zdobyta przez drużynowego
2pkt
·rozpisanie i otwarcie próby na stopień
5pkt
·pozytywne ukończenie próby na stopień
20pkt
·Drużynowy ze stopniem instruktorskim
5pkt/miesiąc
·Drużynowy ze stopniem co najmniej HO
5pkt/miesiąc

-uczestnictwo w formach kształcenia
·kurs zastępowych/wyjazdy zastępowych
·kurs przybocznych
·kurs drużynowych
-zatwierdzenie Planu Pracy Drużyny
·po terminie lub w ogóle
·oddany i zatwierdzony do 30 września
· oddany i zatwierdzony do 20 września
·oddany i zatwierdzony do 10 września
-realizacja propozycji programowych Hufca/Chorągwi/GK
-organizowanie Akcji Zarobkowych
-przeprowadzenie akcji naborowej/rekrutacyjnej
-praca drużyny z elementami specjalnościowymi
-strona internetowa drużyny (sprawdzane 2 razy w roku harc.)
e. Życie Wyjazdowe
-organizowanie obozu drużyny
-uczestnictwo w HAL
-uczestnictwo w HAZ biwak
-uczestnictwo w HAZ w miejscu zamieszkania
-biwak drużyny
-biwak wielu drużyn
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5. W interesie drużynowego jest wysyłanie do namiestnika harcerskiego wiadomości e-mail z
rozpiską ile punktów należy przyznać drużynie (np. "sprawność harcerska członka drużyny 2pkt x
10osób"), oraz udokumentowanie zdarzenia (np. rozkaz drużynowego, zdjęcia, pamiątki
uczestnictwa, identyfikatory). Akcje powinny być rozliczane miesięcznie do piatego dnia
następnego miesiąca..
Czyli np.: do 5 lutego rozliczane są akcje za miesiąc styczeń. Po 5 lutego
akcje wykonane w styczniu są przedawnione
6. Na koniec roku mogą zostać przyznane dodatkowe punkty do Współzawodnictwa przyznane
przez Komendę Hufca za pracę i trud włożony w drużynę, widoczność drużyny w Hufcu i mieście
itp. Maksymalna liczba przyznanych punktów wynosi dziesięć.
7. Regulamin może ulec zmianie.

