ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC SOSNOWIEC

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA
GROMAD I DRUŻYN
O TYTUŁ NAJLEPSZEJ GROMADY-DRUŻYNY
HUFCA SOSNOWIEC

STYCZEŃ 2016r.

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie.
2. Współzawodnictwo trwa przez cały rok szkolny tj.
od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016.
3. We współzawodnictwie uczestniczą wszystkie gromady i drużyny Hufca
Sosnowiec ZHP.
4. Współzawodnictwo prowadzone jest osobno dla gromad i drużyn.
5. Rozstrzygnięcie współzawodnictwa następuje w ciągu 1 miesiąca od zakończenia
okresu objętego współzawodnictwem.
6. Wyniki współzawodnictwa ogłasza rozkazem Komendant Sosnowieckiego Hufca.
7. Współzawodnictwo prowadzone jest przez Komendę Hufca.
8. Dla zapewnienia bezstronności i rzetelności prowadzonego współzawodnictwa
Komendant Hufca powołuje Zespół ds. Współzawodnictwa składający się
z przedstawiciela Komendy Hufca, który kieruje jego pracami, członka zespołu
finansowo-kwatermistrzowskiego, drużynowych gromady zuchowej i drużyny
harcerskiej.
Zespół powoływany jest corocznie rozkazem komendanta hufca i pracuje przez
okres jednego roku szkolnego.
9. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu należy do Komendy Sosnowieckiego
Hufca.
10.Od decyzji Komendy Hufca po zatwierdzeniu wyników współzawodnictwa
przysługuje prawo wniesienia o ponowne rozpatrzenie zasadności podjętej
decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia rozkazu Komendanta Hufca
z wynikami współzawodnictwa.
11. Współzawodnictwo prowadzone jest w cyklu kwartalnym.
12. Ocena gromad i drużyn we współzawodnictwie dokonywana jest na podstawie
tabeli punktacji i oddanego meldunku do 7 dni po zakończeniu miesiąca
w wersji pisemnej lub elektronicznej /załącznik nr 1 i 2/.
13. Wzór meldunku stanowi załącznik do regulaminu.
14. Oceniane będą tylko meldunki i materiały złożone w terminie.
15. Kwartalne wyniki współzawodnictwa podaje się do wiadomości, poprzez ich
umieszczenie na stronie internetowej hufca w ciągu 14 dni od dnia
posiedzenia Zespołu ds. Współzawodnictwa gromad i drużyn i ogłoszenie
w rozkazie Komendanta Hufca.
16. Za okres wakacji, obejmujący lipiec i sierpień, sporządza się jeden meldunek
zbiorczy.
17. Punktowane są wszystkie imprezy, w których może uczestniczyć każda gromada
zuchowa, drużyna harcerska.
18. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca
w dniu 27 stycznia 2016.
19. Traci moc regulamin gromad i drużyn o tytuł „Najlepszej gromady-drużyny
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Hufca Sosnowiec w 2014/2015r”
PUNKTACJA:
1. Działalność programowa:
Kategoria

Punktacja

Plan pracy gromady – drużyny

5 punktów

Sprawozdanie gromady – drużyny

5 punktów

Kronika drużyny prowadzona na bieżąco

1 do 5 punktów

Totem gromady zuchowej
Proporzec drużyny
Organizacja imprezy przez gromadę – drużynę
dla innych gromad - drużyn
Udział gromady-drużyny w imprezach, biwakach:
- innych gromad, drużyn
- hufca,
- chorągwi, Związku
90 – 100 %
70 – 90 %
40 – 70 %
15 – 40 %
Udział gromady-drużyny w imprezach w środowisku
lokalnym
Organizacja przez gromadę-drużynę: biwaku,
wycieczki w której uczestniczyło minimum 50% czł.
Zuchy - harcerze po obietnicy – przyrzeczeniu
na dzień 30 czerwca
90 – 100 %
70 – 90 %
40 – 70 %
15 – 40 %
Dokumentacja gromady – drużyny
- książka pracy /prowadzona na bieżąco/
Terminowe przekazywanie dokumentów do hufca

1 do 5 punktów
7 punktów

10 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty
1 do 5 punktów
1 do 5 punktów
10 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty
1 do 10 punktów
5 do - 5 punktów

2. Działalność organizacyjna:
Kategoria

Punktacja

Spis harcerski na 30 września

5 punktów

Stan gromady – drużyny zgodny z instrukcją
za każdego członka powyżej stanu gromady, druż.
za każdego członka poniżej stanu gromady, drużyny
Promocja drużyny /art. prasowe, reportaże, radiowe
telewizyjne/

10 punktów
1 punkt
- 1 punkt

3

2 punkty

Udział drużynowego w comiesięcznej zbiórce
Zastępstwo /przyboczny/

2 punkty
1 punkt

Meldunek drużynowego do 7dni po każdym miesiącu

2 punkty

Tablica informacyjna w szkole

1 do 5 punktów

Harcówka lub klaso-harcówka

5 do10 punktów

Umundurowanie gromady-drużyny
90 – 100 %
70 – 90 %
40 – 70 %
15 – 40 %

10 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty

Przeszkolony drużynowy

5 punktów

Przeszkolony przyboczny /pełniący funkcję/

5 punktów

Przeszkoleni zastępowi /pełniący funkcję/

2 punkty za każdego

Strona internetowa gromady – drużyny /na bieżąco/
lub informacja na stronie szkoły /zakładka/

1 do 5 punktów

3. Działalność finansowa:
Kategoria

Punktacja

Opłacalność składek członkowskich w terminie
/do 20 każdego miesiąca kończącego kwartał/
Przeprowadzone akcje zarobkowe udokumentowane
protokołem i rozliczone w hufcu, 1%

5 punktów
1 do 5 punktów

Terminowe sporządzenie inwentaryzacji

5 punktów

Terminowe rozliczanie imprez organizowanych
przez gromadę – drużynę /do 7 dni po imprezie/

5 punktów

4. Organizacja wypoczynku
Kategoria

Punktacja

organizacja HAL przez grom.-druż. /zastęp 8 osób/

5 punktów

organizacja NAL przez grom.-druż. /zastęp 8 osób/

5 punktów

organizacja HAZ przez grom.-druż. /zastęp 8 osób/

5 punktów

udział członków gromad – drużyn w HAL,NAL,HAZ
trwającej co najmniej 7 dni

1 punkt za uczestnika

5. Punkty dodatkowe
Punkty dodatkowe przyznawane są przez Zespół ds. Współzawodnictwa gromad
i drużyn, Komendanta Hufca za szczególnie aktywny udział w działaniach na rzecz
środowiska lokalnego, przedsięwzięciach hufca, chorągwi i Związku.
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Załącznik nr 1

MELDUNEK DRUŻYNY
77 SDH „ODKRYWCY”
przy Szkole Podstawowej nr 39
za miesiąc styczeń

Ilość harcerek-harcerzy w drużynie ……..…….
zbiórki odbywają się ……………….………. w godz. ………………………..
ZBIÓRKI:
Lp .

Data tematyka zbiórki

Ilość
harcerzy
na zbiórce

1.
2.
3.
4.
5.
STOPNIE HARCERSKIE
stopień
1.

Próba harcerki-harcerza

2.

Ochotniczka-młodzik

3.

Tropiciela-wywiadowca

4.

Pionierka-odkrywca

5.

Samarytanka-ćwik

6.

Naramiennik wędrowniczy

7.

Harcerka-harcerz orli

8.

Harcerka-harcerz
Rzeczpospolitej

ilość harcerzy
zdobywających stopnie

ilość harcerzy
którzy zdobyli stopnie

SPRAWNOŚCI INDYWIDUALNE
Lp.

Sprawność

ilość harcerzy
zdobywających
sprawność

1.
5

ilość harcerzy
którzy zdobyli
sprawność

2.
3.
ZADANIA ZESPOŁOWE
Lp.

zadanie zespołowe

ilość harcerzy
zdobywających zad.
zesp.

ilość harcerzy
którzy zadanie
zespołowe

1.
2.
3.
Organizacja i udział imprez dla innych gromad – drużyn
Lp .

data

Rodzaj imprezy

Ilość
harcerzy
na
imprezie

1.
2.
3.
Udział w imprezach Hufca- Chorągwi-Związku
Lp .

data

Rodzaj imprezy

Ilość
harcerzy
na
imprezie

1.
2.
3.
Udział w imprezach w mieście, środowisku lokalnym:
Lp .

data

Rodzaj imprezy

1.
2.
3.
Inne imprezy, osiągnięcia, wydarzenia drużyny:
1.
2.
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Ilość
harcerzy
na
imprezie

3.
4.
5.
podpis
drużynowego
Załącznik nr 2

MELDUNEK GROMADY
ZUCHOWEJ
102 SGZ „ Wesołe promyczki”
przy Szkole Podstawowej nr 8
za miesiąc styczeń

Ilość zuchów w gromadzie ……..…….
zbiórki odbywają się ……………….………. w godz. ………………………..
ZBIÓRKI:
Lp .

Data i tematyka zbiórki

Ilość zuchów
na zbiórce

1.
2.
3.
4.
5.
GWIAZDKI ZUCHOWE
ilość zuchów
zdobywających gwiazdki

*
**
***

ZUCH OCHOCZY
ZUCH SPRAWNY
ZUCH GOSPODARNY

SPRAWNOŚCI INDYWIDUALNE
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ilość zuchów
które zdobyły gwiazdki

Lp.

Sprawność

ilość zuchów
zdobywających
sprawność

ilość zuchów
które zdobyły
sprawność

ilość zuchów
zdobywających
sprawność

ilość zuchów
które zdobyły
sprawność

1.
2.
3.
4.
5.
SPRAWNOŚCI ZESPOŁOWE
Lp.

Sprawność

1.
2.
3.
4.
5.
Organizacja i udział w imprezach dla innych gromad - drużyn
Lp .

data

Rodzaj imprezy

Ilość
zuchów
na
imprezie

1.
2.
3.
Udział w imprezach hufca- chorągwi- Związek
Lp .

data

Rodzaj imprezy

Ilość
zuchów
na
imprezie

1.
2.
3.
Udział w imprezach w mieście, środowisku lokalnym:
Lp .
data
Rodzaj imprezy
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Ilość
zuchów
na

imprezie
1.
2.
3.
Inne imprezy, osiągnięcia, wydarzenia gromady:
1.
2.
3.
4.
5.
podpis drużynowego
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