
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA PIONÓW 

METODYCZNYCH(WIEKOWYCH) DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH DRUŻYN 

HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ  

O TYTUŁ : 

,,MISTRZOWSKIEJ DRUŻYNY HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ " 

 

Współzawodnictwo drużyn ma na celu przede wszystkim podnieść poziom 

drużyn w naszym Hufcu, ich zaangażowanie w prace na poziomie Hufca, 

Chorągwi, Głównej Kwatery czy też środowiska lokalnego, przeszkolenie kadry 

drużyny. Ma motywować drużynowych do jeszcze lepszego działania z drużyną , 

reprezentowania swoich drużyn oraz Hufca na wielu płaszczyznach. Najlepsza 

drużyna naszego Hufca otrzymuje na koniec roku harcerskiego puchar, dyplom, 

nagrodę oraz tytuł Mistrzowskiej Drużyny Hufca Ziemi Wodzisławskiej na okres 

jednego roku. Dwie drużyny, które również staną na podium także dostaną 

nagrodę i dyplom.  

1. We współzawodnictwie biorą udział drużyny zarejestrowane w Hufcu ZHP 

Ziemi Wodzisławskiej z uzupełnioną ewidencją ZHP oraz opłaconymi 

składkami członkowskimi.  

2. Współzawodnictwo trwa przez okres całego roku harcerskiego (wakacje są 

również brane pod uwagę).  

3. Podstawą uwzględnienia działań drużyn we współzawodnictwie jest 

przesłanie miesięcznego meldunku z działalności jednostki. 

4. Meldunki należy przesyłać do 10 dnia w miesiącach, grudzień, marzec, 

czerwiec, wrzesień za miniony kwartał (ostatnie 3 miesiące). Meldunki 

oddane po terminie nie będą brane pod uwagę i punkty przepadną !  

5. Punkty będą przyznawane przez namiestnika i programowca. 

6. Wyniki współzawodnictwa podaje się do publicznej wiadomości na stronie 

www hufca w ciągu 7 dni. 

7. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa odbywa się do końca października 

kolejnego roku harcerskiego.  



8. Wyniki końcowe współzawodnictwa ogłasza rozkazem Komendant Hufca 

ZHP Ziemi Wodzisławskiej. 

9. Wszystkie uwagi i odwołania można kierować do Komendanta Hufca w 

terminie 7 dni od daty publikacji wyników.  

10. Końcowe podsumowanie współzawodnictwa odbywa się na specjalnym 

posiedzeniu Komendy Hufca. 

11. Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę, puchar, dyplom oraz tytuł 

"Mistrzowskiej Drużyny Hufca Ziemi Wodzisławskiej" na następny rok 

harcerski.  

12. Drużyna, która we współzawodnictwie zajęła drugie lub trzecie miejsce 

otrzymuje dyplom oraz nagrodę.  

13. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu należy do Komendanta Hufca. 

14. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca           

w dniu 30.11.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA PIONÓW 

METODYCZNYCH(WIEKOWYCH) DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH DRUŻYN 

 HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ O TYTUŁ : 

,,MISTRZOWSKIEJ DRUŻYNY HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ " 

 

1. Roczny plan pracy pionu wiekowego (analiza SWOT + działania wynikające               

z analizy) oddany do 1 października - 10pkt, po 1 października - 3 pkt 

2. Tylko harmonogram oddany do 1 października - 3 pkt, po 1 października - 1 pkt 

3. Posiadanie proporca drużyny - 10 pkt 

4. Kronika prowadzona na bieżąco - 1 pkt/1 wpis 

5. Rozkazy drużynowego - 1 pkt/ 1 rozkaz (nie więcej niż 1 pkt. za miesiąc) 

6. Umundurowanie łącznie ze stanem liczebnym pionu wiekowego - na apelu na 

Zlocie Hufca 1 pkt/ 1 harcerkę(harcerza) w jednolitym umundurowaniu drużyny 

obejmującym posiadanie bluzy, nakrycia głowy, dołu mundurowego) + 5 pkt dla 3 

najładniej umundurowanych pionów wiekowych 

7. Terminowe składki harcerskie 3 pkt/ kwartał 

8. Organizacja imprezy hufcowej 5 pkt + (0-5 uznaniowo za jakość) 

9. Udział w imprezach hufca 2 pkt za każde pełne 6 osób 

10. Udział w imprezach innego hufca, chorągwianych, GK 3 pkt za każde 6 osób + 

2 pkt za każde 6 osób na nowej imprezie, na której nikt z hufca nie był w ostatnich 

2 latach, nie łączy się z PZHS i WW, 

11. Odprawy drużynowych (pierwszy wtorek każdego parzystego miesiąca) - 2 

pkt. 

12. PZHS za każde 6 osób 10 pkt 

13. WW za każde 6 osób 10 pkt 

14. Fb za każdy 1 msc. z min. 1 wpisem kronikarskim - 1 pkt 

15. Druh Krzysztof Wysocki jako kwatermistrz posiada w skali całego hufca 10 pkt 

na miesiąc do rozdysponowania na wszystkie piony jako nagroda za prace 

gospodarcze na rzecz hufca 

16. Utworzenie Rady Przyjaciół Drużyny 5 pkt 

17. Za każde zdobyte (bez zysku z obozu i bez akcji zarobkowych) 1000 złotych 

"majątku" 5 pkt 



18. Samodzielne zimowisko min. 3 dni 5 pkt, zagraniczne 8 pkt 

19. Samodzielny obóz na bazie 10 pkt (2 drużyn po 5 pkt), samodzielny 

puszczański lub wędrowny 15 pkt (2 drużyn po 7,5 pkt), samodzielny zagraniczny 

20 pkt (2 drużyn po 10 pkt) 

20. Biwak na bazie 3 pkt, poza bazą pod namiotami 5 pkt, zagraniczny 7 pkt 

21. Wędrówka górska ze szczytem, przełęczą > 600 m. n.p.m. 2 pkt za każdy dzień 

+ za nocowanie w górach 1 pkt 

22. Spływ min. 10 km 3 pkt/ 1 dzień 

23. Zatwierdzony w terminie obóz 2 pkt, biwak 1 pkt 

24. Samodzielna (bez jakiegokolwiek zaangażowania opiekuna, może tylko być) 

zbiórka zastępu udokumentowana fotograficznie (obrzędowe rozpoczęcie, 

samodzielna "nauka", obrzędowe zakończenie) 1 pkt za każdą 

25. Zadanie zespołowe (1-5 pkt uznaniowe) 

26. Projekt starszoharcerski (1-5 pkt uznaniowe) 

27. Służba min. 6 m-cy. min. 1 działanie w m-cu. (1-5 pkt uznaniowe) 

28. Wyczyn (1-10 pkt uznaniowe) 

29. Sprawności */** 0,5 pkt, *** 1 pkt, mistrzowskie 2 pkt 

30. Stopnie harcerskie mł/och 1 pkt, wyw/trop 2 pkt, odk/pion 3 pkt, ćw/sam 4 pkt, 

HO 5 pkt, HR 6 pkt 

31. Biwak międzynarodowy z min. 5 skautami + 5pkt w Polsce, +10 pkt za granicą, 

obóz międzynarodowy z min. 5 skautami + 10 pkt, +20 pkt za granicą. 

 

 

 


