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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA DRUŻYN HARCERSKICH
HUFCA ZHP KRAKÓW-PODGÓRZE
1. Zespół Namiestnictwa Harcerskiego Hufca ZHP Kraków-Podgórze, pragnąc motywować drużynowych do
ciągłego rozwoju swoich jednostek harcerskich, a także nagradzać za ich dobrą pracę, przyjmuje Regulamin
współzawodnictwa drużyn harcerskich.
2. Współzawodnictwo odbywa się przez dany rok harcerski tj. od 1 września bieżącego roku do 31 sierpnia
roku następnego.
3. Celem współzawodnictwa jest wyłonienie najbardziej zaangażowanej drużyny działającej zgodnie z
metodyką harcerską, wyróżniającej się na tle jednostek Hufca.
4. Współzawodnictwo obejmuje wszystkie drużyny działające w pionie harcerskim hufca.
5. We współzawodnictwie brane pod uwagę są następujące wskaźniki: liczebność zgodna z instrukcją
działania drużyny, wynik uzyskany z wizytacji, stan umundurowania, praca z obrzędowością, systemem
małych grup, uczestnictwo i organizacja akcji zarobkowych, organizacja programu drużyny w tym wyjść,
wycieczek oraz biwaków, uczestnictwo w programie hufca, uczestnictwo członków drużyny w harcerskiej
akcji letniej, uregulowanie składek członkowskich, uczestnictwo w spotkaniach namiestnictwa reprezentanta
drużyny.
6. Rok rocznie drużyny realizować będą wymagania na poszczególne poziomy obrazujące ich zaangażowanie
w życie hufca i prace zgodną z metodyką harcerską. Wyróżnia się trzy poziomy: złota zbroja, srebrny miecz,
przyłbica z brązu. Wymagania na poszczególne stanowią załącznik 1 do powyższego regulaminu.
7. Z pośród drużyn, które uzyskają poziom "złota zbroja" wyłoniony zostanie zwycięzca współzawodnictwa
drużyn hufca.
8. Drużynowi raz na kwartał przesyłają sprawozdanie z działalności drużyny do zespołu namiestnictwa na
adres michal.rzepecki@zhp.net.pl Terminy wysyłania sprawozdań wyglądają następująco:
Za I semestr (IX-II) do 15.03
Za II semestr (III-VIII) do 15.09
W temacie maila należy wpisać: Numer i nazwa drużyny, pion
9. Raporty przesłane po terminie założonym w punkcie 8 regulaminu nie będą brane pod uwagę we
współzawodnictwie.
10. Wzór sprawozdania z działalności drużyny stanowi załącznik 2 do powyższego regulaminu.
11. Wyniki współzawodnictwa corocznie będą ogłaszane w październikowym rozkazie Komendanta Hufca
podczas Jesiennego Złazu Hufca.
11. Nagrodą dla najlepszych jest Święty Gral.
12. Punkty mogą zostać przyznane za rzeczy nie wyszczególnione w załączniku 1, jeżeli drużynowy wniesie
w terminie wniosek zaakceptowany przez namiestnika.
13. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do zespołu namiestnictwa harcerskiego Hufca ZHP
Kraków-Podgórze.

Załącznik nr 1 do Regulaminu współzawodnictwa
Nazwa poziomu
Złota zbroja

Srebrny miecz

Przyłbica z brązu

Wymagania
- liczebność drużyny min. 16 osób
- uzyskanie minimum 85% punktów na wizytacji
- umundurowanie minimum 90% drużyny
- pozytywna ocena pracy z obrzędowością podczas wizytacji
- praca zastępami odbywa się na samodzielnych, regularnych zbiórkach
zastępów; zastępy posiadają nazwę, proporzec, okrzyk
- udział w min. 2 akcjach zarobkowych w tym co najmniej jednej
zorganizowanej przez drużynę
- zorganizowanie minimalnie dwóch wycieczek drużyny w tym jednej z
noclegiem
- udział w min. 3 imprezach hufca/chorągwi/zlocie o charakterze
ponadchorągwianym 50% członków drużyny
- uczestnictwo minimum 80% drużyny w obozie
- uczestnictwo reprezentanta drużyny w min 5 zbiórkach namiestnictwa
- liczebność drużyny min. 16 osób
- uzyskanie minimum 75% punktów na wizytacji
- umundurowanie minimum 80% drużyny
- pozytywna ocena pracy z obrzędowością podczas wizytacji
- praca zastępami odbywa się na zbiórkach drużyny i poprzez zadania
zespołowe/ międzyzbiórkowe, zastępy posiadają nazwy i min. 1 element
obrzędowy
- udział w min. 2 akcjach zarobkowych organizowanych przez środowisko lub
samodzielnie
- zorganizowanie minimalnie dwóch wyjść/wycieczek drużyny w ciągu roku
- udział w min. 2 imprezach hufca/chorągwi/zlocie o charakterze
ponadchorągwianym 50% członków drużyny
- uczestnictwo minimum 70% drużyny w obozie
- uczestnictwo reprezentanta drużyny w min 4 zbiórkach namiestnictwa
- liczebność drużyny min. 12 osób (za zgodą komendanta hufca)
- uzyskanie minimum 65% punktów na wizytacji
- umundurowanie minimum 70% drużyny
- pozytywna ocena pracy z obrzędowością podczas wizytacji
- praca zastępami odbywa się na zbiórkach drużyny, zastępy mają nazwy
- udział w min. 1 akcji zarobkowej organizowanej przez środowisko
- zorganizowanie minimalnie jednego wyjścia/wycieczki drużyny w ciągu
roku
- udział w min. 1 imprezie hufca/chorągwi/zlocie o charakterze
ponadchorągwianym 50% członków drużyny
- uczestnictwo minimum 60% drużyny w obozie
- uczestnictwo reprezentanta drużyny w min 3 zbiórkach namiestnictwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu współzawodnictwa
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI: (WPISZ NAZWĘ DRUŻYNY)
ZA OKRES: (WPISZ SEMESTR)
ŚREDNIA ILOŚĆ OSÓB W TYM OKRESIE W DRUŻYNIE WYNOSIŁA: (WPISZ ILE)
I. PROGRAM DRUŻYNY (prosimy o opisanie inicjatyw programowych drużyny odbywających się
poza regularnymi zbiórkami jednostki - wyjścia, wycieczki, biwaki, warsztaty weekendowe, imprezy
i inne wraz z podaniem ilości osób uczestniczących w przedsięwzięciu; prosimy o uwzględnienie
załączników w formie np. zdjęć lub podanie linka do galerii drużyny, filmików z wyjadów i innych)
II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE HUFCA, CHORĄGWII I PONADCHORĄGWIANYM
(prosimy o opisanie imprez w jakich udało Wam się wziąć udział wraz z podaniem ilości osób
uczestniczących w przedsięwzięciu; prosimy o uwzględnienie załączników w formie np. zdjęć lub
podanie linka do galerii drużyny, filmików z wyjazdów i innych)
III. UDZIAŁ IORGANIZACJA AKCJI ZAROBKOWYCH (prosimy o opisanie akcji w jakich
udało Wam się wziąć udział lub zorganizować samodzielnie wraz z podaniem ilości osób
uczestniczących w przedsięwzięciu; prosimy o uwzględnienie załączników w formie np. zdjęć lub
podanie linka do galerii drużyny, filmików z akcji i innych)
IV. UCZESTNICTWO W ZBIÓRKACH NAMIESTNICTWA (prosimy przypomnijcie nam, że
byliście na zbiórkach namiestnictwa wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby obecnej oraz
miesiąca, w którym odbyła się zbiórka)
V. INNE (prosimy o opisanie innych akcji, przedsięwzięć i inicjatyw w jakich udało Wam się wziąć
udział lub zorganizować samodzielnie wraz z podaniem ilości osób uczestniczących w
przedsięwzięciu; prosimy o uwzględnienie załączników w formie np. zdjęć lub podanie linka do
galerii drużyny, filmików z akcji i innych; tutaj można opisać np. nowy element obrzędowości itd)

