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Postanowienia ogólne 

 

1. Współzawodnictwem objęte zostają gromady zuchowe, drużyny 

harcerskie, starszo harcerskie i wędrownicze na podstawie rozkazu 

Komendanta Hufca. 

2. Współzawodnictwo w hufcu podzielone jest na trzy kategorie: 

 - Gromady Zuchowe 

 - Drużyny Harcerskie 

 - Drużyny Starszo harcerskie, Wędrownicze 

3. Każda kategoria ma taką samą punktację oraz wzory meldunków. 

4. Współzawodnictwo obejmuje czas od dnia 1 września do dnia 30 

sierpnia następnego roku. 

5. Gromady współzawodniczą o tytuł: 

 - Złotej Gromady – I miejsce 

 - Srebrnej Gromady – II miejsce 

 - Brązowej Gromady – III miejsce 

6. Drużyny współzawodniczą o tytuł: 

 - Złotej Drużyny – I miejsce 

 - Srebrnej Drużyny – II miejsce 

 - Brązowej Drużyny – III miejsce 

7. Wysokość nagród pieniężnych zostanie przekazana drużynowym na 

początku danego roku harcerskiego po uzgodnieniu i zatwierdzeniu 

przez Komendę Hufca. 

 Kwoty za poszczególne miejsca będą dopisywane do książek 

finansowych i do wykorzystania na działalność statutową gromad i 

drużyn. 

8. Dodatkową nagrodą dla zwycięskich drużyn i gromad jest puchar 

przechodni, która drużyna/gromada otrzyma na okres od wręczenia 

na Starcie do końca roku Harcerskiego. Puchar należy oddać Szefowi 

zespołu na pierwszej odprawie w kolejnym roku harcerskim. 

9. Współzawodnictwo prowadzone jest według punktacji zatwierdzonej 

przez Komendę Hufca. 
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10. Akceptowane będą meldunki (wzór w załączniku) przedstawiające 

realizację punktów Regulaminu przesyłane drogą mailową na adres: 

 natalia.srednicka@zhp.net.pl do 5 dnia po zakończonym 

miesiącu/kwartale.  

11. Punkty będą przyznawane przez Zespół ds. Współzawodnictwa do 15 

dnia po zakończonym miesiącu/kwartale. 

12. Punktacja jest jawna. Stan punktacji wysyłany będzie mailowo do 

drużynowych oraz będzie dostępny  na stronie internetowej hufca 

(www.czechowice-dziedzice.zhp.pl). 

13. Wyniki współzawodnictwa są ogłaszane rozkazem Komendanta 

Hufca, na podstawie wyników przekazanych przez Szefa Zespołu ds. 

Współzawodnictwa. 

14. Rozstrzygnięcie współzawodnictwa i wręczenie nagród odbywa się 

podczas Startu  Harcerskiego. 

15. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Komendanta 

Hufca/Zastępcę ds. programowych. 

16. Komenda Hufca wraz z Zespołem ds. Współzawodnictwa zastrzega 

sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz do wprowadzania 

zmian. 
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