
 

 

WIELKI KONKURS ŚWIĄTECZNY

ŚWIĄTECZNE ZAPACHY AZJI
czyli przepis na bożonarodzeniową dekorację

propozycja dla gromad zuchowych
 
REGULAMIN 
Druhno Drużynowa!Druhu 
 

Wielki Konkurs Świąteczn
do udziału w kreatywnej i twórczej 
zuchowych dzieł sztuki. Tym razem tworzywem, z których powstaną
prace są przyprawy z azjatyckiej kuchni, np. cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, 
anyż, kurkuma, ale także ryż, makarony, bambus. 
dekoracje, tak jak azjatycka kuchnia, powinny być zróżnicowane, zaskakujące, 
aromatyczne, łączące ziarna ryżu, makarony, p
przypraw. Chcemy, aby Wasze prace na dłużej pozostały w nasz
do każdej z nich należy dołączyć wizytówkę 
wzoru. Wizytówki – przepisy stworzą księgę majsterek Wielkie
Świątecznego. 
 

KATEGORIE WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO:
• ANIOŁ 

 
Zachęcamy wszystkie 

Po ocenie przez jury konkurs
pokonkursowej zorganizowanej podczas uroczystego przekazania 

Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze.

Ważne sprawy regulaminowe
• w konkursie biorą udział całe gromady, 
• gromada może wziąć udział w jednej
• praca musi być wykonana z

goździków, gałki muszkatołowej, anyżu, kurkumy, ale także ryżu, makaronów, bambusa
• praca musi być trwała (dobrze sklejona, zszyta itd.),

transportu, 
• do każdej pracy, w sposób pozwalający na 

przepis na majsterkę, format A4 , orientacja pionowa
niniejszego regulaminu)

WIELKI KONKURS ŚWIĄTECZNY 

ŚWIĄTECZNE ZAPACHY AZJI
czyli przepis na bożonarodzeniową dekorację

propozycja dla gromad zuchowych 

Druhno Drużynowa!Druhu Drużynowy! 

Świąteczny przed Tobą i Twoimi Zuchami. Zapraszamy Was 
kreatywnej i twórczej przygodzie, którejfinał cieszy widokiem 

zuchowych dzieł sztuki. Tym razem tworzywem, z których powstaną
azjatyckiej kuchni, np. cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, 

anyż, kurkuma, ale także ryż, makarony, bambus. Wasze bożonarodzeniowe 
dekoracje, tak jak azjatycka kuchnia, powinny być zróżnicowane, zaskakujące, 
aromatyczne, łączące ziarna ryżu, makarony, pędy bambusa z zapachem korzennych 

Chcemy, aby Wasze prace na dłużej pozostały w naszej pamięci, dlatego 
nich należy dołączyć wizytówkę – przepis na majsterkę wg. załączonego 

przepisy stworzą księgę majsterek Wielkie

KATEGORIE WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO:
• BOMBKA 

CHOINKOWA 
• 

wszystkie Gromady Zuchowe Chorągwi Śląskiej ZHP
do udziału w konkursie! 

Po ocenie przez jury konkursu, wybrane prace zostaną wyeksponowane na
zorganizowanej podczas uroczystego przekazania 

Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze. 
 

regulaminowe: 
w konkursie biorą udział całe gromady,  
gromada może wziąć udział w jednej lub kilku wymienionych powyżej kategoriach,
praca musi być wykonana zużyciem przypraw z azjatyckiej kuchni, np. cynamonu, 

ów, gałki muszkatołowej, anyżu, kurkumy, ale także ryżu, makaronów, bambusa
praca musi być trwała (dobrze sklejona, zszyta itd.),  odpowiednio zabezpieczona na czas 

pracy, w sposób pozwalający na jej identyfikację,należy dołączyć
, format A4 , orientacja pionowa(wzór stanowi załącznik

),  

 

Refertat Zuchowy
 
 
 

 

ŚWIĄTECZNE ZAPACHY AZJI 
czyli przepis na bożonarodzeniową dekorację 

uchami. Zapraszamy Was 
cieszy widokiem 

zuchowych dzieł sztuki. Tym razem tworzywem, z których powstaną konkursowe 
azjatyckiej kuchni, np. cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, 

Wasze bożonarodzeniowe 
dekoracje, tak jak azjatycka kuchnia, powinny być zróżnicowane, zaskakujące, 

ędy bambusa z zapachem korzennych 
ej pamięci, dlatego 

przepis na majsterkę wg. załączonego 
przepisy stworzą księgę majsterek Wielkiego Konkursu 

KATEGORIE WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO: 
 CHOINKA 

Chorągwi Śląskiej ZHP 

prace zostaną wyeksponowane na wystawie 
zorganizowanej podczas uroczystego przekazania  

 

wymienionych powyżej kategoriach, 
przypraw z azjatyckiej kuchni, np. cynamonu, 

ów, gałki muszkatołowej, anyżu, kurkumy, ale także ryżu, makaronów, bambusa, 
odpowiednio zabezpieczona na czas 

dołączyć wizytówkę – 
(wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Refertat Zuchowy 



 

• do pracy należy dołączyć 
załączniknr 2 do niniejszego regulaminu
kategoriach konkursowych listę sporządza w 1 egzemplarzu, 

• prace należy przesłać do biura Komendy Ślą
Katowice) do dnia 2 grudnia 201

• wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym 
i na blogu Referatu Zuchowego

• nadesłanych na konkurs prac nie zwracamy
• prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat Zuchowy 

Chorągwi Śląskiej ZHP. 

WIELKI KONKURS ŚWIĄTECZNY

ŚWIĄTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY
propozycja dla namiestnictw zuchowych

 
REGULAMIN 
Druhno Namiestniczko! Druhu 
 
Zachęcamy Wasze Namiestnictwo do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym. 

Mamy dla Was wyjątkowe zadanie 

zuchowych Waszego hufca 

w jego okienkach Wasze sukcesy, oczekiwania, br

forma kalendarza zależy od Was samych.  

które pozwolą na integrację, poznanie siebie i zuchowego środowiska Waszego 

hufca. 

Ważne sprawy regulaminowe
• w konkursie biorą udział 
• kalendarz musi być trwał

na czas transportu, 
• do kalendarza, w sposób pozwalający na 

namiestnictwa – nazwa namiestnictwa, hufiec, stopień, imię i nazwisko namiestnika.
• do kalendarza należy dołączyć 

zuchowych wykonujących pracę, 
• kalendarz należy przesłać do biura Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP (

004 Katowice) do dnia 2
• wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym 

i na blogu Referatu Zuchowego

Zachęcamy wszystkie 

leży dołączyć listę z podpisem zuchów i drużynowego (wzór stanowi 
do niniejszego regulaminu), w przypadku, gdy gromada bierze udział w kilku 

kategoriach konkursowych listę sporządza w 1 egzemplarzu,  
prace należy przesłać do biura Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40

grudnia 2016 roku do godz. 16.00, 
wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym 
i na blogu Referatu Zuchowego, 

na konkurs prac nie zwracamy, 
prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat Zuchowy 

 
 

 
WIELKI KONKURS ŚWIĄTECZNY 

ŚWIĄTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY
propozycja dla namiestnictw zuchowych

! Druhu Namiestniku! 

Zachęcamy Wasze Namiestnictwo do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym. 

Mamy dla Was wyjątkowe zadanie – przygotujcie wspólnie 

zuchowych Waszego hufca ŚWIĄTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY
jego okienkach Wasze sukcesy, oczekiwania, braterskie słowa. Sposób wykonania

zależy od Was samych.  Życzymy udanej wspólnej pracy i zabawy, 

które pozwolą na integrację, poznanie siebie i zuchowego środowiska Waszego 

regulaminowe: 
w konkursie biorą udział członkowie namiestnictw i kadra gromad zuchowych hufca

trwały (dobrze sklejony, zszyty itd.), odpowiednio zabezpieczon

, w sposób pozwalający na jego identyfikację, należy dołączyć 
nazwa namiestnictwa, hufiec, stopień, imię i nazwisko namiestnika.

do kalendarza należy dołączyć listę z podpisami członków namiestnictwa i kadry gromad 
zuchowych wykonujących pracę,  

należy przesłać do biura Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40
2 grudnia 2016 roku do godz. 16.00, 

wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym 
i na blogu Referatu Zuchowego, 

 
Zachęcamy wszystkie Namiestnictwa Zuchowe Chorągwi Śląskiej ZHP

do udziału w konkursie! 

podpisem zuchów i drużynowego (wzór stanowi 
w przypadku, gdy gromada bierze udział w kilku 

skiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40–004 

wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym 

prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat Zuchowy 

 

ŚWIĄTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY 
propozycja dla namiestnictw zuchowych 

Zachęcamy Wasze Namiestnictwo do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym. 

wspólnie z kadrą gromad 

ŚWIĄTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY. Ukryjcie 

Sposób wykonania, 

Życzymy udanej wspólnej pracy i zabawy, 

które pozwolą na integrację, poznanie siebie i zuchowego środowiska Waszego 

członkowie namiestnictw i kadra gromad zuchowych hufca,  
odpowiednio zabezpieczony 

należy dołączyć wizytówkę 
nazwa namiestnictwa, hufiec, stopień, imię i nazwisko namiestnika. 

ami członków namiestnictwa i kadry gromad 

Al. Korfantego 8, 40–

wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym 

Chorągwi Śląskiej ZHP 



 

Załącznik nr 1  

PRZEPIS NA 

NAZWA MAJSTERKI: 
 
NR I NAZWA GROMADY: 
 
HUFIECZHP 
 
POMYSŁ NA MAJSTERKĘ (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ):

• Majsterka wykonana jest wg 
• Majsterka wykonana jest wg pomysłu zaczerpniętego z 

miejsce wydania, rok, stronę książki z której pochodzi majsterka lub adres strony internetowej) 

 
 
MIEJSCE NA ZDJĘCIE WYKONANEJ MAJSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA MAJSTERKI:

• ………………………………..

• ………………………………..

• ………………………………..

• ………………………………..
 

OPIS WYKONANIA MAJSTERKI:

 

 

 

 

 

PRZEPIS NA BOŻONARODZENIOWĄ MAJSTERKĘ

KATEGORIA: 

POMYSŁ NA MAJSTERKĘ (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ):  
Majsterka wykonana jest wg naszego autorskiego pomysłu, 
Majsterka wykonana jest wg pomysłu zaczerpniętego z (tutaj należy podać autora, tytuł, 
miejsce wydania, rok, stronę książki z której pochodzi majsterka lub adres strony internetowej) 

MIEJSCE NA ZDJĘCIE WYKONANEJ MAJSTERKI:  

MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA MAJSTERKI: 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

• ………………………………..

• ………………………………..

• ………………………………..

• ………………………………..

WYKONANIA MAJSTERKI:  

MAJSTERKĘ 

 

tutaj należy podać autora, tytuł, 
miejsce wydania, rok, stronę książki z której pochodzi majsterka lub adres strony internetowej)  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 



 

Załącznik nr 2 

NR I NAZWA GROMADY ....................................

HUFIEC ZHP ...................................

KATEGORIA KONKURSU (właściwą podkreślić)

 
Lp. Imię i nazwisko zucha/drużynowego

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

LISTA UCZESTNIKÓW  
 

.........................................................................................................................
 

ZHP ...............................................................................................................................................
 

(właściwą podkreślić):  
ANIOŁ  BOMBKA CHOINKOWA 

Imię i nazwisko zucha/drużynowego podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

............................................................ 

 CHOINKA 


