REGULAMIN
Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

„Piękne,
Piękne, tradycyjne, polskie ozdoby świąteczne”, to hasło Wielkiego
Wielkie
Konkursu
Świątecznego, do udziału, w którym zapraszamy wszystkie gromady zuchowe
Chorągwi Śląskiej ZHP. Na zuchowych zbiórkach przygotujcie świąteczne majsterki
w jednej, dwóch lub trzech z zaproponowanych przez nas kategorii. Do wykonania
prac konkursowych użyjcie naturalnych materiałów,
materiałów, ale takich, które będą trwałe
i możliwe do transportu. Zaplanujcie wykonanie majsterek, tak by w ich stworzeniu
brała udział cała gromada. Życzymy wielu wspaniałych pomysłów,
pomysłów radości
z wykonywanej wspólnie pracy i udanych zuchowych zbiórek.
Chcemy też kontynuować tworzenie księgi majsterek Wielkiego
Wielkie
Konkursu
Świątecznego (do tej pory powstało dwa tomy),
tomy), która dostępna jest na blogu
naszego Referatu, tak aby Wasze prace na dłużej pozostały w naszej
naszej pamięci, dlatego
do każdej z nich dołączcie wizytówkę – przepis na majsterkę wg. załączonego
wzoru.

KATEGORIE WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO:

BETLEJKA - SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA

ANIOŁ
BOŻONARODZENIOWY

ADWYNTKRANC
WIENIEC
ADWENTOWY

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,
a zwycięzcy poszczególnych
oszczególnych kategorii konkursu wezmą udział w przekazywaniu
Światła instytucjom, sympatykom i współpracownikom ZHP,
jako członkowie delegacji,
delegacji wspólnie z Komendą Chorągwi Śląskiej ZHP.

Ważne sprawy regulaminowe:
regulaminowe
•

w konkursie biorą udział całe gromady,

•

gromada może wziąć udział w jednej lub dwóch, trzech wymienionych
powyżej kategoriach i może przesłać do 5 prac konkursowych w danej
kategorii,

•

prace konkursowe muszą być trwałe (dobrze sklejone, zszyte, wykonane
z trwałych materiałów, itd.), odpowiednio zabezpieczone na czas transportu,

•

do każdej pracy konkursowej,
konkursowej w sposób pozwalający na jej identyfikację,
należy dołączyć wizytówkę – przepis na majsterkę,, format A4 , orientacja
pionowa (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
regulaminu)

•

do pracy konkursowej 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,
konku
czy przesyła kilka prac konkursowych, listę sporządza w 1 egzemplarzu,

•

do pracy konkursowej należy dołączyć podpisane zgody przedstawicieli
ustawowych wszystkich zuchów biorących udział w Wielkim Konkursie
Świątecznym (załącznik nr 3),
3)

•

prace konkursowe, wraz z załącznikami, należy przesłać do biura Komendy
Śląskiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40–004
40
Katowice)

do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 16.00,
•

rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
nastąpi podczas uroczystego przekazania Betlejemskiego Światła
Pokoju na Jasnej Górze w Częstochowie,

•

nadesłanych na konkurs prac nie zwracamy,
zwracamy

•

prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie Referat
Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP.

REGULAMIN
Druhno Namiestniczko! Druhu Namiestniku!
„Jakiś we Wilijo takiś cołki rok”rok” MEGA KARTKA ŚWIĄTECZNA
Kolejny rok zachęcamy
achęcamy Wasze Namiestnictwo do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym.
tak cołki
Tym razem zadanie
adanie konkursowe,
konkursowe zainspirowane przysłowiem „Jakiś we Wilijo takiś
rok, polega na przygotowaniu,
przygotowaniu wspólnie z kadrą gromad zuchowych Waszego Hufca, MEGA
KARTKI ŚWIĄTECZNEJ z oryginalnymi życzeniami na cały nadchodzący rok.
MEGA KARTKA ŚWIĄTECZNA – powinna mieć min. format – A3, a każdy
k
jej element
odzwierciedlać całe środowisko
środowisk zuchowe Waszego Hufca.. Obok bożonarodzeniowych
dekoracji, emblematy i insygnia namiestnictwa
namiestni
i gromad, a w środku wspólnie ułożone
życzenia. Wierzymy w Waszą kreatywność i umiejętności twórcze. Życzymy dobrej zabawy
przy wspólnym tworzeniu prac i wspaniałej świątecznej atmosfery.

Ważne sprawy regulaminowe:
regulaminowe
•
•
•
•
•

•
•
•

w konkursie biorą udział członkowie namiestnictw i kadra gromad zuchowych hufca,
hufca
praca konkursowa musi być trwała (dobrze sklejona, zszyta itd.), odpowiednio
zabezpieczona na czas transportu,
do pracy konkursowej,, w sposób pozwalający na jej identyfikację, należy dołączyć
wizytówkę namiestnictwa – nazwa namiestnictwa, hufiec, stopień, imię i nazwisko
namiestnika,
do pracy konkursowej należy dołączyć listę z podpisami
ami członków namiestnictwa i kadry
gromad zuchowych wykonujących pracę,
do pracy konkursowej należy dołączyć podpisane zgody,
y, wszystkich osób ją
wykonujących, na udział w Wielkim Konkursie Świątecznym (osoby
osoby niepełnoletnie –
załącznik nr 3, osoby pełnoletnie - załącznik nr 4),
MEGA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ,
ŚWIĄTECZNĄ wraz z załącznikami, należy przesłać do biura Komendy
Śląskiej Chorągwi ZHP (Al. Korfantego 8, 40–004
40
Katowice) do dnia 30 listopada 2018
roku do godz. 16.00,
rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi
podczas uroczystego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze,
prawo do interpretacji powyższego regulaminu zastrzega sobie 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)
• BETLEJKA - SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
• ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY
• ADWYNTKRANC - WIENIEC ADWENTOWY

Lp.

Imię i nazwisko zucha/drużynowego

podpis

Załącznik nr 3
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w Wielkim Konkursie Świątecznym
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a), jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na udział
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................
(imię i nazwisko uczestnika)
w Wielkim Konkursie Świątecznym na zasadach określonych w Regulaminie.
W imieniu syna/córki, jako jego ustawowy przedstawiciel oświadczam, że: akceptuję w całości postanowienia
Regulaminu Wielkiego Konkursu Świątecznego
−

organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Chorągiew Śląska Referat Zuchowy;

−

zgłaszam do Konkursu pracę, która jest wykonana indywidualnie i samodzielnie oraz nie była
kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich;

−

przenoszę na Związek Harcerstwa Polskiego,
Polskiego, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zgłoszoną
do Konkursu pracą, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską,
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz na
stronach internetowych administrowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne
zne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym
−

jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez Organizatora lub
osoby trzecie, którym Organizator zleci taką czynność.

−

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela
ustawowego dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przebiegu Konkursu, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

……………………………………………
miejscowość i data

………..………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica (przedstawiciela ustawowego)

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe
os
jest
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Katowicach (ZHP Chorągiew Śląska), pod
adresem Al. Korfantego 8, 40-004
004 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem
KRS: 0000 273051, NIP: 634-019-54
54-83, REGON: 240572621,
0572621, tel. +48 32 258 89 98, +48 32 258 89 97, e-mail:
e
biuro@slaska.zhp.pl.. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, są one niezbędne do realizacji
zaakceptowanego regulaminu konkursu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo
wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona.

……………………………………………
miejscowość i data

………..………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica (przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 4
Zgoda na udział w Wielkim Konkursie Świątecznym
OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na udział w Wielkim Konkursie Świątecznym na zasadach
określonych w Regulaminie. Oświadczam,
O
że: akceptuję w całości postanowienia Regulaminu
Wielkiego Konkursu Świątecznego organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska Referat Zuchowy;
− zgłaszam do Konkursu pracę, która jest wykonana indywidualnie
indywidualnie i samodzielnie oraz nie
była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób
trzecich;
− przenoszę na Związek Harcerstwa Polskiego, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie,
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania zgłoszoną do Konkursu pracą, na następujących polach eksploatacji:
e) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
f) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Związek Harcerstwa Polskiego
oraz na stronach internetowych administrowanych przez Związek Harcerstwa
Polskiego,
g) publiczne wystawianie,
h) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym
− jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez
Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką czynność.
Wyrażam
yrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do prawidłowego przebiegu Konkursu, zgodnie z ustawą
ustaw o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………………
miejscowość i data

………..………………………………………………………………………………
czytelny podpis

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Katowicach (ZHP Chorągiew Śląska), pod
adresem Al. Korfantego 8, 40-004
004 Katowice, zarejestrowana
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem
KRS: 0000 273051, NIP: 634-019-54
54-83,
83, REGON: 240572621, tel. +48 32 258 89 98, +48 32 258 89 97, e-mail:
e
biuro@slaska.zhp.pl.. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne,
dobrowolne są one niezbędne do realizacji
zaakceptowanego regulaminu konkursu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo
wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona.

……………………………………………
miejscowość i data

………..………………………………………………………………………………
czytelny podpis

