
Regulamin konkursu na najlepiej napisany program pod 

względem poprawności 

 

1. Regulamin dotyczy Konkursu na najlepiej napisany program pod względem poprawności 

organizowanego przez Zespół Programowy Hufca ZHP Białystok.  

2. Konkurs ma na celu: 

 zwrócenie uwagi drużynowych na formy w jakich oddają programy swoich drużyn do hufca, 

 zachęcenie drużynowych do poprawnego pisania programów, przez co będzie im się łatwiej 

pracowało w czasie roku harcerskiego, 

 zauważenie przez drużynowych, iż  poprawnie napisany program powoduje, że wymyślone 

działania bardziej odpowiadają zapotrzebowaniu członków drużyny niż gdy program opiera 

się tylko na harmonogramie. 

4. ZADANIE: zadaniem Rad Drużyn jest napisanie programu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na 

stronie Hufca ZHP Białystok  http://bialystok.zhp.pl/upload/files/wytyczne_program.pdf [analiza (w 

skład której wchodzi charakterystyka i mocne-słabe strony), cele, zamierzenia, harmonogram]. 

5. Dodatkowe zasady:  

 W konkursie biorą udział wszystkie plany pracy, które zostaną złożone w komendzie Hufca 

ZHP Białystok do dnia 30.09.2013r. 

 Nagrodzone zostaną 3 plany pracy. 

 Nagrodzone plany pracy zostaną opublikowane na stronie Hufca ZHP Białystok. 

 Umieszczenie dodatkowego punktu w planie pracy (np. zadania) nie będzie brane pod uwagę 

w ogólnej punktacji. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi by dany punkt był poprawnie 

napisany.  

 Jeżeli plan pracy zostanie nagrodzony, a dodatkowy punkt zostanie źle napisany, organizator 

ma prawo usunąć go z pracy przed jej opublikowaniem na stronie Hufca. 

6. Plan pracy oceniany będzie w kategoriach: 

o zawartości – czy zawiera wszystkie punkty zamieszczone w hufcowych wytycznych do 

programu, 

o poprawności– czy wszystkie elementy zostały poprawnie napisane, 

o estetyczności – czy plan pracy jest oddany w formie czytelnej i schludnej, 

o podpisy – czy plan pracy został zatwierdzony podpisami na ostatniej stronie programu przez 

kadrę drużyny.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.10.2013r. na stronie Hufca ZHP Białystok. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków powyższego regulaminu. 

9. Informujemy, że wyżej wymienione terminy zależne są od wydania przez GK propozycji 

programowej. Od dnia jej upowszechnienie Kadry drużyn mają min. 2 tygodnie na napisanie planu 

pracy. Organizatorzy również zastrzegają sobie prawo do 2 tygodni na ocenę prac. Informacja o 

zmianie terminów pojawi się na stronie Hufca ZHP Białystok. 
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