Regulamin Turnieju Gromad i Drużyn Hufca Syców
“Leśne Harcerstwo”
na rok harcerski 2017/2018
Cele Turnieju:
• Wyłonienie najlepszej gromady zuchowej oraz drużyny (spośród drużyn
harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych) w skali roku harcerskiego
w hufcu.
• Wsparcie umiejętności korzystania z instrumentów metodycznych przez
drużynowych w pracy z ich podopiecznymi.
• Promocja działań harcerskich w środowiskach lokalnych.
• Promocja działań harcerskich na portalach społecznościowych poprzez
fanpejdże jednostek (Facebook).
• Propagowanie zdrowej rywalizacji.
• Motywowanie do współzawodnictwa.
• Propagowanie Leśnego Harcerstwa oraz specjalności puszczaństwa.
Zasady współzawodnictwa:
1. W Turnieju Gromad mogą wziąć udział gromady zuchowe. W Turnieju
Drużyn mogą wziąć udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz
wędrownicze.
2. Nie istnieje wstępny wymóg stażu jednostki, jaki uprawnia ją do udziału w
Turnieju. Co oznacza, że jednostka może być zawiązana z chwilą rejestracji
w Turnieju, ale musi w trakcie jego trwania zyskać i utrzymać atrybuty
jednostki (obrzędowość, stały lider i skład, regularne zbiórki).
3. Współzawodnictwo trwa w ciągu jednego roku harcerskiego (pomiędzy 1
września bieżącego roku a 30 czerwca roku następnego).
4. Zgłoszeniem i jednoczesną rejestracją do współzawodnictwa jednostki jest
wzięcie udziału w jednym z miesięcznych zadań.
5. Realizacja zadań nagradzana jest punktami stosownie do ich poziomu
trudności oraz jakości wykonania. Zadania są punktowane w skali 1-10
punktów.
6. Zrealizowane zadanie należy umieścić na fanpejdżu Gromady/Drużyny do
10 dnia miesiąca następnego. (czyli np. zadanie wrześniowe można
umieszczać do 10 października) z odpowiednimi hasztagami. W
tegorocznej edycji obowiązują: #leśny(miesiąc), #przygodynieklikniesz,

#turniejsyców.

7. Ocenie podlegają następujące elementy:

a. realizacja celów przyporządkowanych do danego zadania (czy
zadanie spełnia postawiony cel, czy uczestnicy wykonywania
zadania znają jego celowość?)

b. zaangażowanie wszystkich członków jednostki (Ilu członków
jednostki zgodnie z dokumentacją zdjęciową brało udział w
wykonywaniu zadania?)

c. jakość wykonania (staranność, kreatywność, inicjatywa, determinacja
w dążeniu do celu. Czy zadanie zostało wykonane zgodnie z metodą
harcerską i metodyką zuchową?)

d. powiązanie zadania ze zdobywaniem przez członków jednostki
stopni lub sprawności (Czy członkowie jednostki realizowali przy
okazji zadania elementy konkretnie wskazanych w raporcie
gwiazdek, sprawności indywidualnych i grupowych?)

e. jakość dokumentacji oraz terminowość jej dostarczenia (Czy
materiały pozwalają na weryfikację wykonania zadania? Czy w opisie
znajduje się informacja o zdobywanych instrumentach
metodycznych? Czy załączone zdjęcia/materiały dobrze ilustrują
wykonanie zadania? Jakiej są jakości? Dodatkowo: czy opis jest
szczególnie kreatywny, informacyjny?).

8. Podczas śródrocznej rywalizacji Gromady jak i Drużyny zdobywają
sprawności (głównie puszczańskie) - co jest powiązane ze zdobywaniem
tytułu Leśnego Plemienia. Na koniec rywalizacji dodatkowe punkty zostaną
przyznane za ilość zdobytych sprawności przez całą jednostkę. Ilość
zdobytych sprawności w odniesieniu do ilości członków jednostki będzie
warunkować ilość dodatkowych punktów.

9. Podczas roku harcerskiego mogą pojawić się zadania dodatkowe, ekstra
punktowane, zazwyczaj o krótszym terminie realizacji.

10.

Wykonanie zadań ocenia Rada Turnieju. W jej skład wchodzą:
programowiec hufca, namiestnik zuchowy, namiestnik harcerski,
namiestnik starszoharcerski oraz namiestnik wędrowniczy. W przypadku
braku osoby na funkcji namiestnika - w skład Rady Turnieju wchodzi
opiekun danego pionu.

11. Rada Turnieju rozstrzyga we wszelkich sprawach spornych, w tym
nieujętych w niniejszym regulaminie.

12.Aby zaliczyć udział w całorocznym Turnieju jednostka musi zrealizować
minimum 50% zadań w przeciągu całego roku harcerskiego.

13. Miesięczne zadanie ogłaszane zostają na stronie internetowej hufca w
zakładce “Program” -> “Turniej” (http://zhpsycow.pl/category/turniej/)
oraz na grupie Facebookowej ZHP Syców
(https://www.facebook.com/groups/1646436145588102/).

14.Miesięczne zadanie jest ogłaszane nie później niż 10 dnia danego miesiąca,
a czas na jego wykonanie mija 10 dnia miesiąca następnego. Wyjątek
stanowią miesiące wrzesień i czerwiec.

15.Przyznane punkty są ujawniane w rankingu kwartalnym (na koniec
listopada, lutego i maja).

16.Turniej rozpoczyna się oficjalnym hufcowym rozpoczęciem roku
harcerskiego we wrześniu, a kończy Finałem Turnieju, który ma miejsce
podczas hufcowego zakończenia roku harcerskiego w czerwcu.

17. Ostateczne rozstrzygnięcie Turnieju ma miejsce na Finale Turnieju w
czerwcu.

18.Turniejowi towarzyszy wprowadzona obrzędowość w postaci
przekazywania zwycięzcą danego roku lasek skautowych które mają prawo
zabierać na wszystkie imprezy ogólnohufcowe, a także zaznaczyć na niej
rok swojego zwycięstwa. Przekazanie lasek skautowych ma miejsce na
Finale Turnieju w czerwcu, podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.

19.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

