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Kraków, dnia 16 listopada 2013
Rozkaz L. 19/2013

1. Pochwały, wyróżnienia,
nienia, nagrody
1.1. Przyznaję, za stałą,
ą, kilkuletnią
kilkuletni bardzo dobrą służbę instruktorską odznakę
„Za zasługi dla Hufca Kraków – Podgórze” w stopniu brązowym
ązowym druhnom
i druhom:
phm. Paulina Belczyk
phm. Joanna Kasprzyk
phm. Przemysław Sierant
pwd. Ewelina Moskal
pwd. Aniela Radecka
pwd. Anna Włodarz
ę KHKA „Diablak” za zorganizowanie XX Ogólnopolskiego Zlotu
1.2. Bardzo dziękuję
Harcerzy Akademików i Wędrowników
W
„Diablak” 2013.
1.3. Udzielam pochwały za organizację
organizacj XX Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy
Akademików i Wędrowników
ędrowników
drowników „Diablak” 2013 druhnom: pwd. Sylwii Gudyce,
pwd. Aleksandrze Sadkowskiej, pwd. Aleksandrze
Aleksandrze Magdzie, dh. Magdalenie Paluch.
2. Inne
2.1. Zatwierdzam Regulamin współzawodnictwa drużyn
dru
i drużynowych
żynowych Hufca ZHP
Kraków-Podgórze 2013/2014.

CZUWAJ!

Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Kraków

hm. Joanna Siekaniec

Regulamin
egulamin współzawodnictwa drużyn
dru
i drużynowych
żynowych
Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Kraków

O PUCHAR KOMENDANTA HUFCA
2013/2014
1. Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze, pragnąc motywować drużynowych do ciągłego rozwoju i
poprawy jakości pracy z drużyną, a także nagradzać za ich dobrą pracę, przyjmuje Regulamin
współzawodnictwa drużyn i drużynowych Hufca ZHP Kraków-Podgórze.
2. Współzawodnictwo odbywa się przez dany rok harcerski tj. od 1 września bieżącego roku do 31 sierpnia
roku następnego.
3. Celem współzawodnictwa jest wyłonienie i nagrodzenie:
a. najlepszego drużynowego w hufcu
b. najlepszej gromady zuchowej,
c. najlepszej drużyny harcerskiej, wielopoziomowej harcersko - starszoharcerskiej
d. najlepszej drużyny wędrowniczej, starszo harcerskiej, wielopoziomowej starszoharcersko –
wędrowniczej.
4. We współzawodnictwie mogą wziąć udział drużyny wędrownicze, starszoharcerskie, harcerskie,
wielopoziomowe, gromady zuchowe Hufca ZHP Kraków-Podgórze, zwane dalej drużynami. W kategorii
indywidualnej we współzawodnictwie mogą brać udział wszyscy drużynowi, niezależnie od pionu
metodycznego z jakim pracują.
5. Każdy zuch/harcerz/harcerz starszy/wędrownik/instruktor może mieć przydział tylko do 1 drużyny,
a punkty przez niego wypracowane mogą być przyznane tylko jednej drużynie.
6. Do punktacji drużyny doliczane jest 25% punktów uzyskanych przez drużynowego tej drużyny w kategorii
indywidualnej.
7. Współzawodnictwo oparte jest o system punktacji stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Punkty dla drużyn za udział w imprezach organizowanych przez Hufiec naliczane są na podstawie list
sporządzonych na tej imprezie. Za sporządzenie listy odpowiedzialny jest organizator imprezy.
9. Drużynowi raz w miesiącu przesyłają sprawozdanie do namiestnika w danym pionie z wypracowanych
punktów innych niż za udział w imprezach hufcowych na adres punktacja@krakowpodgorze.zhp.pl w
terminie do pierwszego poniedziałku każdego miesiąca do godziny 23:59. Przedstawione
sprawozdanie powinno dotyczyć wyłącznie punktów wypracowanych w miesiącu poprzedzającym. Po
upływie tego terminu punkty nie będą naliczone.
W temacie maila należy wpisać: Numer i nazwa drużyny, pion, miesiąc. W raporcie należy podać
liczebność drużyny.
Dla współzawodnictwa drużynowych: Imię i nazwisko, miesiąc.
Po wprowadzeniu formularza współzawodnictwa hufca obowiązującą formą comiesięcznego
sprawozdania z działalności drużyny będzie formularz dostępny na stronie hufca.
10. Ranking współzawodnictwa drużynowych i drużyn podlega bieżącej aktualizacji, a jego tymczasowe
wyniki w ciagu trwania roku harcerskiego będą publikowane i wywieszane w lokalu Hufca.
11. Wyniki współzawodnictwa corocznie będą ogłaszane w październikowym rozkazie Komendanta Hufca
podczas Jesiennego Złazu Hufca.
12. Nagrodą dla najlepszych jest Puchar Komendanta Hufca oraz nagroda materialna.
13. Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze corocznie ustala pulę pieniężną przeznaczoną na nagrody.
14. Punkty mogą zostać przyznane za rzeczy nie wyszczególnione w załączniku, jeżeli drużynowy wniesie
w terminie wniosek zaakceptowany przez namiestnika.
15. W przypadku, gdy drużynowy złoży plan pracy drużyny w późniejszym niż ustalony przez Komendę Hufca
terminie, punkty dla drużyny i drużynowego naliczane się od momentu złożenia planu pracy w komendzie
hufca.
16. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca we współzawodnictwie drużynowych przez drużynowego
będącego jednocześnie członkiem komendy hufca, namiestnikiem, szefem zespołu hufcowego lub
komendantem szczepu miejsce pierwsze przechodzi na osobę kolejną w punktacji.
17. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Załącznik do Regulaminu współzawodnictwa drużyn i drużynowych Hufca ZHP Kraków-Podgórze

WSPÓŁZAWODNICTWO DRUŻYN
Udział w imprezach:
• Inauguracja Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej – 15 pkt. = 100% członków drużyny,
• Jesienny Złaz Hufca – 15 pkt. = 100% członków drużyny,
• Wiosenny Przegląd Hufca – 10 pkt. = 100% członków drużyny,
• Hufcowy Festiwal Dnia Myśli Braterskiej – 10 pkt. = 100% członków drużyny,
• zajęcie I, II lub III miejsca w w/w imprezach oraz innych imprezach CHK i ogólnozwiązkowych – od 1
do 3 pkt,
• obóz letni – 30 pkt. = 100% członków drużyny,
• zimowisko – 20 pkt. = 100% członków drużyny,
• NAZ, NAL – 10 pkt. = 100% członków drużyny
1

Udział w imprezach drużyny, szczepu, hufca, chorągwi, ZHP, niewyszczególnionych powyżej (np. biwak ,
rajd, złaz, zlot, przegląd):
• impreza jednodniowa – 5 pkt. = 100% członków drużyny,
• impreza 2-3 dniowa – 10 pkt. = 100% członków drużyny.
2

Akcje zarobkowe (organizacja własnych, udział w akcjach hufca):
• 1 pkt. za każdą akcję zarobkową, nie więcej niż 5 w roku.
3

Akcje społeczne (np. WOŚP, Szlachetna Paczka)
• 1 pkt. za każdą akcję społeczną, nie więcej niż 5 w roku.
Udział w namiestnictwie:
• 2 pkt. za każdorazową obecność przedstawiciela drużyny (drużynowy lub przyboczny).
(punkty naliczane na podstawie listy uczestników namiestnictwa sporządzonej przez namiestnika)
Udział reprezentacji drużyny w uroczystościach i świętach narodowych:
• 1 pkt. za każdorazową obecność reprezentacji drużyny (każdorazowo minimum 4 osoby z drużyny,
nie więcej niż 5 w roku).
4

Znaki służb, projekty starszoharcerskie, zadania zespołowe:
,
• zakończenie realizacji Znaku Służby – 2 pkt za każdy znak służby
• zakończenie realizacji Projektu – 1 pkt za każdy projekt,
• zakończenie realizacji zadania zespołowego – 1 pkt za każde zadanie zespołowe.
Udział w kursach i formach szkoleniowych członków drużyny (zwłaszcza przybocznych):
• 1 osoba z drużyny – 1 pkt za formę szkoleniową
• 2 osoby z drużyny i więcej – 2 pkt za formę szkoleniową
Maksymalnie za formy szkoleniowe w roku harcerskim drużyna może otrzymać 10 pkt.
Inne:
•

1

inne elementy działalności drużyny nie uwzględnione w niniejszym Załączniku, które można
przedstawić Komendzie Hufca do rozpatrzenia celem włączenia do punktacji.

W punktacji uwzględnione będą wyłącznie biwaki zgłoszone do Hufca i Kuratorium Oświaty.
Akcja zarobkowa jest uwzględniona pod warunkiem, że brało w niej udział min. 50% członków drużyny.
3
Akcja społeczna jest uwzględniona pod warunkiem, że brało w niej udział min. 50% członków drużyny.
4
Zadanie jest uwzględnione pod warunkiem przedstawienia programu realizacji u właściwego namiestnika (krótki opis
zadania z zaznaczeniem ilości osób, które brały w nim udział).
2

WSPÓŁZAWODNICTWO DRUŻYNOWYCH
Plan pracy:
• terminowo oddany namiestnikowi plan pracy drużyny – 5 pkt.
5

Organizacja imprezy (dla drużyny, hufca, szczepu, chorągwi):
• w zależności od poziomu trudności i czasu trwania imprezy – od 1 do 5 pkt.
− jednorazowa forma stacjonarna np. konkurs, gra, quiz – 1 pkt
− jednodniowa forma wyjazdowa np. wycieczka – 3 pkt
− weekendowa forma wyjazdowa np. biwak – 5 pkt.
Udział w namiestnictwie:
• za każdorazową obecność drużynowego – 1 pkt.
(punkty naliczane na podstawie listy uczestników nameistnictwa sporządzonej przez namiestnika)
5

Udział w kursach i różnorodnych formach kształcenia:
• w zależności od poziomu trudności i czasu trwania formy – od 3 do 8 pkt.
− Warsztaty jednodniowe – 3 pkt
− Kurs weekendowy – 5 pkt
− Kurs cykliczny (kilka zjazdów np. kurs pwd, druzynowych, kurs ratowniczy, phm, KKK, itp) – 8 pkt
5

Organizacja kursów i form kształcenia:
• w zależności od poziomu trudności i czasu trwania formy – od 1 do 5 pkt.
− Organizacja warsztatów jednodniowych – 1 pkt
− Kadra pomocnicza na kursie kilkudniowym – 1 pkt
− Organizacja kursu weekendowego – 3 pkt
− Organizacja cyklicznego kursu (np. kurs ratowniczy, zastępowych, przybocznych itp) – 5 pkt.
Pochwały i nagany Komendanta Hufca:
• Pochwała w rozkazie – każdorazowo 5 punktów dla drużyny
• Upomnienie w rozkazie – każdorazowo minus 2 punkty
• Nagana w rozkazie – każdorazowo minus 5 punktów
Inne:
•

5

inne elementy działalności drużynowego nie uwzględnione w niniejszym Załączniku, które można
przedstawić Komendzie Hufca do rozpatrzenia celem włączenia do punktacji.

Organizacja imprez, udział w formach kształcenia oraz organizacja form kształcenia jest uwzględniona pod warunkiem
przedstawienia planu imprezy namiestnikowi. Imprezy są ocenione 2 razy w roku przez zespół programowy Hufca.

