Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

REGULAMIN KONKURSU INSTRUKTORSKIEGO „PRYK”
HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ
Wyróżnieniem „PRYK” chcemy podziękować przede wszystkim tym, którzy swą
harcerską służbą zapisali wiele pięknych kart historii naszego hufca, w dowód uznania
za harcerską służbę, osiągnięcia i dokonania, których postawa jest godnym
naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Tym,
którzy w harcerskich mundurach, z otwartym sercem zawsze służyli pomocą, na
których zawsze mogliśmy liczyć, których możemy nazywać po prostu „Naszą Druhną”,
„Naszym Druhem”.
1. Konkurs przeznaczony jest dla Instruktorów Hufca Ziemi Gliwickiej oraz osób
pełniących funkcję instruktorską.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby wymienione w pkt. 1 za wyjątkiem członków
Kapituły Konkursu
3. W skład Kapituły Konkursu wchodzą członkowie Komendy Hufca oraz Komendant
Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
4. Konkurs odbywa się raz w roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się podczas
Wigilii Instruktorskiej.
5. Konkurs polega na wyborze najlepszego spośród zgłoszonych kandydatów.
6. Osobą zgłaszającą może być każdy członek Hufca Ziemi Gliwickiej niezależnie od
posiadanego stopnia czy funkcji.
7. Zgłoszenia kandydata mogą dokonywać członkowie Kapituły Konkursu.
8. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez nadesłanie w wyznaczonym terminie
poprawnie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (załącznik nr 1) na wyznaczony adres
e-mailowy.

9. Decyzja o wyborze PRYKa jest podejmowana na posiedzeniu kapituły konkursu przy
obecności co najmniej ¾ członków kapituły.
10. Decyzję ogłasza przewodniczący kapituły wybierany przez członków na posiedzeniu
kapituły.
11. Kapitule przysługuje każdorazowo prawo wyboru nagrody dla zwycięzcy Konkursu.
12. Dokumentację przyznanych tytułów „Pryk” prowadzi Biuro Komendy Hufca.
13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Kapitule konkursu.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Załącznik nr 1
do Regulamin Konkursu Instruktorskiego „Pryk” Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

„PRYK” – Konkurs Instruktorski Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
Imię i nazwisko
zgłaszającego / zgłaszających

Na Instruktora Roku typuję: ………………………………………………………………………………
Co uważasz za najważniejsze w pracy instruktorskiej Twojego Kandydata w mijającym roku?
Uzasadnij dlaczego Twój Kandydat powinien otrzymać tytuł PRYKa.

