
Regulamin Współzawodnictwa Namiestnictwa Harcerskiego 

Hufca Chrzanów.  

 

1. W współzawodnictwie  udział biorą drużyny harcerskie, starszo 

harcerskie, wędrownicze oraz wielopoziomowe z Hufca Chrzanów.  

2. Za zgodą wszystkich drużynowych drużyn wędrowniczych możliwe jest 

stworzenie osobnej współzawodnictwo  dla drużyn wędrowniczych. 

3. Współzawodnictwo drużyn trwa od września do sierpnia następnego 

roku ( tzw. rok szkoły). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

przewidziane jest na Harcerskim Starcie Hufca. 

4. Komenda Hufca przewiduję nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc 

w współzawodnictwie.  

5. Podstawą do przyznania punktów w współzawodnictwie jest oddanie w 

terminie meldunku. Wzór meldunku oraz podział punktów stanowi 

załącznik nr 1 do w/w regulaminu. 

 Meldunki z w formie graficznej należy dostarczyć do 10 dnia następnego 

miesiąca lub na najbliższą odprawę z komendantem /  spotkanie 

namiestnictwa. Meldunki w formie ankiety online należy wypełnić do 10 

dnia następnego miesiąca.  

6. Na prośbę Rady Namiestnictwa drużynowy może zostać zobowiązany do 

przedstawienia dodatkowej dokumentacji osiągnięć drużyny.  

7. Punkty z meldunków oddane po terminie dzielone są przez 2.  

8. Możliwość odwołania się od przyznanej punktacji przysługuje 

drużynowym do miesiąca po ocenie meldunku. 

9. Wszelkie wątpliwości są rozpatrywane drogą głosowania przez Radę 

Namiestnictwa.  

10. Rada Namiestnictwa zobowiązana jest do oceny meldunków w ciągu 

tygodnia od ich oddania. 

11. Aktualny stan współzawodnictwa Namiestnictwa publikowany jest na 

stronie internetowej Hufca. 

 

 



Załącznik 1  

OSIĄGNIĘCIA 

1. Udział w akcjach hufca:  
min. 10 osób- 6 ptk  
Każda następna osoba +1 ptk.  
 
 

Miejsce w konkurencji 
I miejsce – 10 ptk 
II miejsce – 6 ptk. 
III miejsce- 2 ptk.  

2.  Udział w akcjach harcerskich poza Hufcem  
Min.  6 osób- 6 ptk.  
Każda następna osoba + 1ptk.  

Miejsce w konkurencji  
I miejsce – 20ptk.  
II miejsce – 12ptk.  
III miejsce – 6ptk.  

3. Udział w zawodach nieharcerskich (jako 
harcerze) 
Min.  6 osób- 6 ptk.  
Każda następna osoba + 1ptk. 

Miejsce w konkurencji  
I miejsce -20ptk. 
II miejsce- 12ptk. 
III miejsce- 6ptk.  

4. Udział w akcjach na rzecz społeczeństwa lub 
środowiska (jako harcerze). 
Min.  6 osób- 6 ptk.  
Każda następna osoba  +1ptk. 

 

5. Organizacja akcji lub imprezy/biwaku dla Hufca 
Przez drużynę- 20ptk. 
Współudział 1osoba- 4ptk 

Dla szczepu lub kilku drużyn (min.3) 
Przez drużynę 15 ptk.  
Współudział 1 osoba – 3ptk.  

6. Organizacja biwaku drużyny 
12 ptk.  

Obecność na biwakach szczepu lub kilku drużyn 
(min.3) 
Min 10 osób- 4 ptk.  
Każda następna osoba +1ptk.  

7. Poznawanie ziemi chrzanowskiej (wędrówki 
szlakami): 
Zastęp 4 punkty 
Drużyna 8 punktów 

Inne warianty np.: 
Zwiedzanie muzeum 
Udział w prelekcjach  
Itd.  

8. Udział w pracy drużyny reprezentacyjnej  
1 osoba na zbiórce 2ptk. 
1 osoba podczas reprezentacji 4ptk.  

Możliwość przyznania dodatkowych punktów na 
wniosek szefa Drużyny Reprezentacyjnej Hufca 

9. Uczestnictwo w formach kształcenia (1osoba) 
W Hufcu – 2ptk.  
W Chorągwi – 6ptk.  
Kurs zastępowych – 4ptk.  
Kurs Instruktorski – 8ptk. 

Możliwość przyznania dodatkowych punktów na 
wniosek HZKK 
 

10. Przyznane stopnie i sprawności (1 osoba) 
Sprawność -2ptk. 
Przyrzeczenie Harcerskie- 6ptk. 
Stopień harcerski-8ptk.  
Pagon wędrowniczy-8ptk. 

Instruktorskie 
Pwd- 10ptk. 
Phm- 20ptk.  
Hm- 30ptk.   

11. Uczestnictwo w obozach i zimowiskach: 
1 osoba- 4ptk. 

Praca jako kadra obozu: 
1 osoba – 20ptk.  

12. Terminowe oddanie planu pracy- 20ptk. Na wnioski komendy również inne dokumenty np. spis 
z natury 

13. Zebranie z rodzicami- 30ptk. Korespondencja do rodziców 10ptk. 

14. Akcja zarobkowa własnego pomysłu 20ptk.   

15. Zdobycie/ utrzymanie specjalizacji drużyny  



30ptk. (raz na rok)  

16.Realizacja zadania zespołowego 10ptk. Realizacja projektu starszoharcerskiego 15ptk.    

17. Składanie meldunku w formie graficznej- 6ptk.  

18. Obecność na odprawie przedstawiciela 
jednostki 5ptk.  

Obecność drużynowego i przybocznych w spotkaniach 
namiestnictwa : 
5ptk od osoby.  

19. Kursy ukończone przez członków drużyny poza 
ZHP pomocne w pracy z drużyną 15ptk. 

Kurs pierwszej pomocy : 
1 osoba – 10ptk.  

20. Prowadzenie rywalizacji wewnątrz drużyny 
wraz ze sprawdzaniem obecności: 
Każdy miesiąc 10ptk. 

Praca zastępami: 
Każdy miesiąc 5ptk.  

21. Artykuł na stronę lub do gazetki hufca 5ptk.   

22. Zrealizowanie propozycji programowej hufca, 
chorągwi lub GK 20 ptk.  

 

23. Współpraca z hufcowymi zespołami 10ptk. Punkty przyznawane na wniosek szefów zespołów.  

24. Rozkaz drużyny 5 ptk.   

25. Aktualizacja ewidencji raz na kwartał 10ptk.   

21. Dodatkowe punkty za osiągnięcia nie 
przewidziane wyżej mogą zostać przyznane przez 
Radę Namiestnictwa poprzez głosowanie lub przez 
Komendę Hufca.   

 

*Rada Namiestnictwa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rywalizacji w trakcie trwania roku 

harcerskiego za zgodą wszystkich członków Rady.  

Opracował pwd. Kamil Koniuch 

 

 

 

 

 

 

 


