Refertat Zuchowy

REGULAMIN
Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!
Tym razem nasza propozycja na Wielki Konkurs Świąteczny inspirowana jest
bożonarodzeniowymi zwyczajami Ameryki Północnej. Tym pomysłem chcemy Was
zachęcić do zapoznania się ze świątecznymi aranżacjami zgodnymi
ymi ze zwyczajami
innych społeczeństw.. Jedną z różnic między naszą rodzimą tradycją, a tą zza oceanu
jest to,, że na świerkowych gałązkach zamiast różnokolorowych świecidełek, wiesza
się ozdoby wykonane w dwukolorowych duetach, najczęściej granatu i srebra albo
alb
złota i czerwieni. Wierzymy, że wyobraźnia, kreatywność i pomysłowość pozwolą
Waszym zuchom stworzyć niezapomniane świąteczne majsterki w tych właśnie
barwach. Życzymy wielu dobrych chwil przy tworzeniu świątecznych prac.
Chcemy,
kontynuować
tworzenie księgi majsterek
Wielkie
Wielkiego
Konkursu
Świątecznego, która dostępna jest na blogu naszego Referatu, tak aby Wasze prace
na dłużej pozostały w naszej
nasz pamięci, dlatego do każdej z nich dołączcie wizytówkę
– przepis na majsterkę wg. załączonego wzoru.

•

KATEGORIE WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO:
GWIAZDKA
• BOMBKA
• CHOINKA
CHOINKOWA
Zachęcamy wszystkie Gromady Zuchowe Chorągwi Śląskiej ZHP
do udziału w konkursie!

Po ocenie przez jury konkursu,
konkurs wybrane prace zostaną wyeksponowane na wystawie
pokonkursowej zorganizowanej podczas uroczystego przekazania
Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze.

Ważne sprawy regulaminowe:
regulaminowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w konkursie biorą udział całe gromady,
gromada może wziąć udział w jednej lub kilku wymienionych powyżej kategoriach,
praca musi być wykonana w jednej z dwóch kolorystyk: granatu i srebra lub złota i
czerwieni,
praca musi być trwała (dobrze sklejona, zszyta itd.), odpowiednio zabezpieczona na czas
transportu,
do każdej pracy, w sposób pozwalający na jej identyfikację, należy dołączyć wizytówkę –
przepis na majsterkę,, format A4 , orientacja pionowa (wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu)),
do pracy należy dołączyć listę z podpisem zuchów i drużynowego (wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu),
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, 40–004
40
Katowice) do dnia 1 grudnia 2017
201 roku do godz. 16.00,
wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym
i na blogu Referatu Zuchowego,
Zuchowego
dyplomy i nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem Komend Hufców,
nadesłanych na konkurs prac nie
n zwracamy,
prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat Zuchowy
Chorągwi Śląskiej ZHP.

REGULAMIN
Druhno Namiestniczko! Druhu Namiestniku!
Zachęcamy Wasze Namiestnictwo do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym.
Mamy dla Was wyjątkowe zadanie – przygotujcie wspólnie z kadrą gromad
GIRLANDĘ
zuchowych Waszego Hufca
ufca ROZISKRZONĄ ŚWIATECZNĄ GIRLANDĘ.
Każdy element wspólnie wykonanej girlandy, to swoista wizytówka
izytówka namiestnictwa,
a nawet całego
o środowiska zuchowego Waszego Hufca.
Hufca. Przygotujcie projekt takiej
majsterki i zachęćcie kadrę gromad zuchowych oraz wszystkie zuchy do wykonania
elementu, który zawiśnie na tej świątecznej ozdobie. Sposób wykonania,
wykonania forma
girlandy zależy od Was samych. Mogą świecić błyszczącymi elementami, którymi
zostaną odzdobione lub żaróweczkami. Do Was należy decyzja. Życzymy dobrej
zabawy przy wspólnej pracy nad tą majsterką. Iskry dobroci i ciepła, które będą się
wytwarzały przy jej tworzeniu niech wywołają braterski
erski ogień w sercach każdego
z Was.

Ważne sprawy regulaminowe:
regulaminowe

•
•
•
•
•
•
•
•

w konkursie biorą udział członkowie namiestnictw i kadra gromad zuchowych hufca,
hufca
girlanda musi być trwała
a (dobrze sklejona, zszyta itd.), odpowiednio zabezpieczona
zabezpieczon na czas
transportu,
do girlandy,, w sposób pozwalający na jego identyfikację, należy dołączyć wizytówkę
namiestnictwa – nazwa namiestnictwa, hufiec, stopień, imię i nazwisko namiestnika.
do girlandy należy dołączyć listę z podpisami
ami członków namiestnictwa i kadry gromad
zuchowych wykonujących pracę,
girlandę należy przesłać do biura Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40–
40
004 Katowice) do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 16.00,
wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego
Świątecznego ogłoszone zostaną na profilu społecznościowym
i na blogu Referatu Zuchowego,
Zuchowego
dyplomy i nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem Komend Hufców,
nadesłanych na konkurs prac nie zwracamy,
prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat
Referat Zuchowy
Chorągwi Śląskiej ZHP.

Zachęcamy wszystkie Namiestnictwa Zuchowe Chorągwi Śląskiej ZHP
do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1

PRZEPIS NA BOŻONARODZENIOWĄ MAJSTERKĘ
NAZWA MAJSTERKI:

KATEGORIA:

NR I NAZWA GROMADY:
HUFIEC ZHP
POMYSŁ NA MAJSTERKĘ (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ):
•
Majsterka wykonana jest wg naszego autorskiego pomysłu,
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:

•
•
•
•

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

OPIS WYKONANIA MAJSTERKI:

•
•
•
•

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Załącznik nr 2

LISTA UCZESTNIKÓW
NR I NAZWA GROMADY .........................................................................................................................
....................................
.........................................................
HUFIEC ZHP ...............................................................................................................................................
...................................
..............................................................................
KATEGORIA KONKURSU (właściwą podkreślić):
podkreślić)
GWIAZDA

Lp.

Imię i nazwisko zucha/drużynowego

BOMBKA CHOINKOWA

podpis

CHOINKA

