
WSPÓŁZAWODNICTWO 14 GLIWICKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ „SZAROTKA” 
 
1. Punkty przyznawane są za wszystkie osiągnięcia z okresu od 6.09.2013 r. do 20.06.2014 r. 
2. Współzawodnictwo indywidualne i zastępowe.  
3. Punktacja indywidualna – suma punktów. Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrodę na koniec roku 
harcerskiego. 
4. Punktacja zastępowa – iloraz sumy punktów wszystkich czł. zastępu przez liczbę wszystkich 
członków zastępu. Zwycięski zastęp otrzyma x cukierków, tak że 

50

._.___ zastczłwszystkichpunktówsuma
x = i x zaokrąglone w dół do liczby całkowitej. 

5. Drużynowy zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany w zasadach współzawodnictwa. 
 
 
1) Zbiórki drużyny 
 obecność ...................................................................................1 pkt 
 obecność w mundurze....................................................................2 pkt 
 obecność na zbiórce alarmowej/innej akcji drużyny................................3 pkt 
 przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki drużyny (wymagany konspekt)........6 pkt 
 ważne zadanie na zbiórce/zadanie międzyzbiórkowe............................ 1-3 pkt 
  
2) Zbiórki zastępów 
 obecność ...................................................................................1 pkt 
 przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki drużyny (wymagany konspekt)........3 pkt 
UWAGA: Liczą się wyłącznie zbiórki udokumentowane (konspekt + relacja pisemna/fotograficzna 
przedstawiona drużynowemu do 2 tygodni od terminu zbiórki)! 
 
3) Wyjazdy drużyny 
 uczestnictwo w biwaku drużyny ........................................................6 pkt 
 uczestnictwo w wędrówce/wycieczce .................................................4 pkt 
UWAGA: Zbiórki wyjazdowe podlegają ocenie za zbiórki, a nie za wyjazd! 
 
4) Imprezy zewnętrzne 
 uczestnictwo w imprezie na poziomie hufca..........................................6 pkt 
 uczestnictwo w imprezie na poziomie miejskim .....................................7 pkt 
 uczestnictwo w imprezie na poziomie wojewódzkim/chorągwianym .............9 pkt 
 uczestnictwo w imprezie ogólnopolskiej ............................................ 10 pkt 
UWAGA: Uczestnictwo w finale WOŚP liczone jest jako impreza miejska. 
 
5) Kursy i szkolenia 
 ukończenie harcerskiego kursu metodycznego: kurs zastępowych, kurs przybocznych, kurs 
przewodnikowski, kurs drużynowych ....................................................... 12 pkt 
 ukończenie warsztatów, kursu specjalnościowego, zdobycie uprawnienia lub odznaki zewnętrznej 
(np. kurs HSR, zdobycie karty rowerowej, patentu żeglarskiego, kolejnego stopnia Górskiej Odznaki 
Turystycznej PTTK itp.) ........................................................................8 pkt 
 
6) Stopnie i sprawności harcerskie 
 zdobycie kolejnego stopnia harcerskiego............................................ 10 pkt 
 zdobycie sprawności......................................................................4 pkt 
 negatywne zamknięcie sprawności ....................................................–4 pkt 
 
7) Inne 
 działanie w hufcowych zespołach instruktorskich (Zespół Kwatermistrzowski, Zespół Programowy, 
Zespół Promocji itp.).......................................................................... 10 pkt 
 dodatkowe punkty za postawę harcerską i zaangażowane w życie drużyny (przyznaje drużynowy 
w uzasadnionych okolicznościach) ...................................................... -5 – 5 pkt 
UWAGA: Punkty za działanie w zesp. instr. przyznawane są jednorazowo; wymagane jest pisemne 
potwierdzenie przez szefa zespołu. 


