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REGULAMIN KONKURSU O MINIGRANTA 

HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ 2020 

edycja V 

“RAJD WIOSENY” 

 

1. Konkurs jest organizowany przez Komendę Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej (zw. dalej 

„Komendą”) i skierowany jest do grona Kadry oraz jednostek organizacyjnych 

Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. 

 

2. W imieniu Komendy przebieg konkursu koordynują: 

 hm. Patryk Rempała – zastępca komendantki hufca, 

 phm. Alicja Janicka – członkini komendy hufca, 

 phm. Sandra Klonek – członkini komendy hufca, 

 pwd. Klaudia Kotowicz – członkini komendy hufca, 

którzy - pełnią rolę inicjatora oraz jury. Komenda zapewnia nagrodę – wsparcie 

finansowe dla zwycięskiego przedsięwzięcia.  

 

3. Celem konkursu jest wsparcie organizacji Rajdu Wiosennego dla dzieci 

i młodzieży w Ośrodku Harcerskim Łącza. 

 

4. Założenia organizacyjne: 

 rajd powinien trwać od dwóch do trzech dni, 

 rajd powinien odbywać się chociaż w części pieszo lub na rowerach, 

 rajd powinien odbyć się pomiędzy 15 maja a 15 czerwca, 

 miejscem noclegowym podczas Rajdu powinien być Ośrodek Harcerski Łącza, 

 w rajdzie powinno wziąć udział od 20 do 50 osób.  

 

5. W konkursie wziąć udział mogą wszyscy organizatorzy przedsięwzięć innych niż 

wydarzenia dla całego Hufca. Mogą to być przedsięwzięcia dla szóstek, zastępów, 

drużyn, szczepów, namiestnictw czy kręgów, a nawet nieformalnych środowisk 

(tj. kilka zaprzyjaźnionych drużyn).  

 

6. Wniosek musi być złożony przez Komendanta (lidera) przedsięwzięcia - 

pełnoletniego instruktora ZHP. 



  
  
 

 

7. Termin składania wniosków upływa 10 marca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone do dnia 20 marca 2020 r. Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty. 

 

8. Zgłoszenia składane są na maila biuro@gliwice.zhp.pl wpisując w tytule 

„MINIGRANT”. 

 

9. Od decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

10. Ocenie przez jury podlegają następujące aspekty zgłaszanych przedsięwzięć:  

 poprawne przygotowanie oferty pod względem formalnym, zgodnie 

z wytycznymi KARTY OCENY OFERTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, 

w przypadku uchybień – oferta zostaje odrzucona i nie podlega ocenie 

merytorycznej, 

 poprawne zaplanowanie organizacji przedsięwzięcia (realność, podział zadań, 

rozłożenie zadań w czasie, oszacowanie ryzyka i zapobieganie ew. 

niepowodzeniom – np. wersja na niepogodę, awaryjny transport itp.); 

 wychowawczy charakter przedsięwzięcia (wynikający z harcerskiego systemu 

wychowawczego); 

 atrakcyjny program obejmujący obszary: 

o ekologia 

o turystyka 

o terenoznawstwo 

o przyrodoznawstwo 

o kulinaria 

o historia regionu 

 zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie organizacji; 

 innowacyjność formy;  

 odniesienie przedsięwzięcia do realizacji Strategii Rozwoju Hufca 2025 

w szczególności do pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. 

 rzetelnie przygotowany preliminarz. 

 

11. Budżet konkursu wynosi 2 000,00 złotych. Budżet nie musi zostać wykorzystany 

w całości. 

 

12. Jury wybiera tylko jednego zwycięzcę i decyduje o wysokości przyznanego 

dofinansowania. Organizator może stworzyć listę rankingową projektów, które 

mogą zostać zrealizowane w przypadku rezygnacji zwycięzcy z organizacji rajdu. 
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13. Rozliczenie dofinansowania ustalane jest indywidualnie z komendantem (liderem) 

zwycięskiego przedsięwzięcia. Nagroda wypłacana jest po zrealizowaniu 

i rozliczeniu przedsięwzięcia lub przed w postaci zaliczki. W terminie 

indywidualnie określonym przez Skarbnika Hufca należy złożyć rozliczenie 

finansowe przedsięwzięcia.  

 

14. Do pięciu dni od zakończenia przedsięwzięcia należy przesłać na adres mailowy 

Przewodniczącej Zespołu Promocji i Informacji: anna.pielecka@zhp.net.pl 10-15 

zdjęć z akcji oraz relację opisującą zrealizowane zadanie (zdjęcia i opis do 

udostępnienia w mediach społecznościowych hufca w celach promocyjnych).  

 

15. W sprawach nieokreślonych w powyższym regulaminie decyzje podejmuje 

Komendantka Hufca. 


