
HUFCOWY TURNIEJ ZASTĘPÓW 
Edycja 2019/2020 - REGULAMIN  

 
Cele turnieju: 

 wsparcie funkcjonowania systemu zastępowego w drużynach 
 zachęta do samodzielnej organizacji zbiórek przez zastępy 

 wsparcie zastępowych w tworzeniu programu pracy zastępów poprzez propozycję zadań i przedsięwzięć do 
realizacji 

 
Termin: listopad 2019 – maj 2020 
 
Warunki uczestnictwa: 

 Przesłanie do 03.11.2019 na adres turniej@zmigrod.zhp.pl zgłoszenia zastępu zawierającego poniższe 
informacje:  
o Nazwa zastępu 
o Zdjęcie reprezentacyjne zastępu (w pełnym składzie) 
o Lista członków zastępu (imię, nazwisko, stopień harcerski, wiek, opcjonalnie ksywka) 
o Dane kontaktowe zastępowego (adres e-mail, telefon) 

Opcjonalnie również: 
o Okrzyk zastępu 
o Godło zastępu (w dowolnym formacie graficznym) 

 Możliwe jest także dołączenie do turnieju w trakcie jego trwania – punktacja przyznawana jest wówczas od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wpłynięcia zgłoszenia zastępu, chyba, że komenda turnieju 
postanowi inaczej 

 Comiesięczne nadesłanie sprawozdania z pracy zastępu według terminów ustalonych przez komendę 
turnieju 

 
Kryteria punktacji (za każdy miesiąc): 
1) Zbiórka (max 5 pkt) 

 Zastęp odbył w danym miesiącu samodzielną zbiórkę (również w formie samodzielnego bloku podczas zbiórki 
drużyny, jeśli tak jest to przyjęte w jednostce) i przesłał na potwierdzenie zdjęcie i krótki opis przebiegu 
zbiórki  1 pkt 

 Na zbiórce obecnych było 70% członków zastępu  +1 pkt 

 Na zbiórce obecni byli wszyscy członkowie zastępu +2 pkt 

 Wszyscy obecni na zbiórce byli umundurowani lub mieli chusty harcerskie +1 pkt 
 Zastęp umieścił relację ze zbiórki (na stronie drużyny, w mediach społecznościowych, na blogu lub 

internetowej kronice) +1 pkt 
2) Reprezentacja na imprezach hufca (max 5 pkt – kryteria jak w punkcie 1) 
3) Służba (max 3 pkt) 

 Zastęp podjął się w danym miesiącu służby na rzecz innych (zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji – 
może być to pomoc komuś w potrzebie, zabezpieczenie imprezy, organizacja gry dla zuchów, warta podczas 
uroczystości państwowych, zbiórka żywności dla schroniska, jak również służba kwatermistrzowska, prace 
porządkowe na magazynie itp.) 
 ocena 1-3 pkt w zależności od subiektywnej oceny przez komendę turnieju zaangażowania całego zastępu i 
poziomu trudności odpowiedniego do wieku i doświadczenia harcerzy  

4) Wykonanie wyzwania z danego miesiąca  (max 5 pkt – według kryteriów zawartych w opisie zadania) 
5) Sprawności  (+1 pkt za każdą zdobytą w zastępie gwiazdkę sprawności potwierdzoną rozkazem) 

 
W przypadku nadesłania sprawozdania zastępu po upływie wyznaczonego terminu dla danego miesiąca, ilość 
przyznanych punktów ulega potrąceniu o ilość dni opóźnienia 
 
Postanowienia ogólne: 

 Komenda Turnieju zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu, oraz wprowadzania do niego 
zmian w trakcie trwania Turnieju gdy będzie to niezbędne w celu zapewnienia uczciwego współzawodnictwa 
między uczestnikami 
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