
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA 
NAMIESTNICTW ZUCHOWYCH CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP

 

I AKTYWNE NAMIESTNICTWO
1. Organizacja spotkań namiestnictwa:

• organizacja spotkania namiestnictwa 
za cały rok. 

2. Organizacja przedsięwzięć programowych namiestnictwa dla zuchów (festiwale, złazy, 
rajdy i inne): 

• wydarzenie dla hufca-
• międzyhufcowe- 2 punkty,
• chorągwiane- 3 punkty.

3. Udział kadry namiestnictwa w 
w gromadzie lub osobistym rozwojem instruktora (kursy, warsztaty, 
seminaria itd.)- 1 punkt (max. 6 punktów za cały rok)
4. Sukces namiestnictwa - 1-5 punktów.
 

II NAMIESTNICTWO W CHORĄGWI
1. Oddanie planu pracy namiestnictwa (

3 punkty. 
2. Przesłanie Meldunku Aktywnego Namiestnictwa 

- 2 punkty. 
3. Udział namiestnika lub przedstawiciela

organizowanych przez Referat
4. Udział w wydarzeniach

dla kadry namiestnictw
5. Udział gromad zuchowych

(np. Zlot Chorągwi) – 
6. Udział gromad zuchowych w realizacji zadań 

Śląskie Skrzydła” – 2 punkty.
7. Zgłoszenie gromad zuchowych

Zuchowych – 2 punkty
8. Zdobycie tytułu Mistrzowskiej Gromady Zuchowej pr

zuchową z hufca- 2 punkty
9. Zdobycie tytułu Mistrzowskiego Drużynowego przez min. 1 członka 

namiestnictwa- 1 punkt
10. Dodatkowe punkty przyznawane przez Referat Z

 
NAMIESTNICTWO ZUCHOWE, KTÓRE 
TRZY LATA Z KOLEI UTRZYMA PIERWSZE 
MIEJSCE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 
ZOSTAJE NAGRODZONE, NA OKRES 
TRZECH KOLEJNYCH LAT, TYTUŁEM 
SUPER NAMIESTNICTWO. 

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA 
NAMIESTNICTW ZUCHOWYCH CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP

2019/2020 
I AKTYWNE NAMIESTNICTWO 
1. Organizacja spotkań namiestnictwa: 

organizacja spotkania namiestnictwa -  1 punkt za spotkanie 

2. Organizacja przedsięwzięć programowych namiestnictwa dla zuchów (festiwale, złazy, 

- 1 punkt (max. 3 punkty), 
2 punkty, 

3 punkty. 
3. Udział kadry namiestnictwa w formach doszkalających związanych z pracą 

gromadzie lub osobistym rozwojem instruktora (kursy, warsztaty, 
max. 6 punktów za cały rok). 

5 punktów. 

II NAMIESTNICTWO W CHORĄGWI 
u pracy namiestnictwa (do 31 października lub 31 stycznia

Aktywnego Namiestnictwa (do 30 września

Udział namiestnika lub przedstawiciela namiestnictwa w spotkaniach 
organizowanych przez Referat Zuchowy - 2 punkty za spotkanie
Udział w wydarzeniach programowych organizowanych przez Referat 
dla kadry namiestnictw- 3 punkty za wydarzenie. 

gromad zuchowych w chorągwianych wydarzeniach programowych
 2 punkty za udział w wydarzeniu.  

Udział gromad zuchowych w realizacji zadań kampanii programowej „Cztery 
2 punkty. 
zuchowych hufca do Ruchu Mistrzowskich Gromad 

punkty. 
Zdobycie tytułu Mistrzowskiej Gromady Zuchowej przez przynajmniej 1

2 punkty. 
Zdobycie tytułu Mistrzowskiego Drużynowego przez min. 1 członka 

1 punkt. 
kowe punkty przyznawane przez Referat Zuchowy – max. 5 punktów.

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE, KTÓRE 
TRZY LATA Z KOLEI UTRZYMA PIERWSZE 
MIEJSCE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 
ZOSTAJE NAGRODZONE, NA OKRES 
TRZECH KOLEJNYCH LAT, TYTUŁEM 

 

Refertat Zuchowy
Chorągwi Ślaskiej ZHP
 
 
 

Referat Zuchowy Chorągwi

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA  
NAMIESTNICTW ZUCHOWYCH CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP 

za spotkanie (max. 6 punktów 

2. Organizacja przedsięwzięć programowych namiestnictwa dla zuchów (festiwale, złazy, 

formach doszkalających związanych z pracą 
gromadzie lub osobistym rozwojem instruktora (kursy, warsztaty, konferencje, 

do 31 października lub 31 stycznia)- 

do 30 września) (załącznik nr 1) 

namiestnictwa w spotkaniach 
spotkanie. 

organizowanych przez Referat Zuchowy 

programowych 

programowej „Cztery 

trzowskich Gromad 

ajmniej 1 gromadę 

Zdobycie tytułu Mistrzowskiego Drużynowego przez min. 1 członka 

max. 5 punktów. 

Refertat Zuchowy 
Chorągwi Ślaskiej ZHP 

CZUJ! CZUWAJ!  
Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP 

 



 

załącznik nr 1 

MELDUNEK AKTYWNEGO

HUFIEC …………………………………………………………………………….

ROK HARCERSKI 201

METRYCZKA NAMIESTNICTWA:

 
Znak graficzny namiestnictwa: (wstaw obraz)
 
Nazwa namiestnictwa: ………………………………………………………………..
 
Numery i nazwy gromad działających w namiestnictwie:
 

- ……………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..

 

Stopień, imię i nazwisko namiestnika: ……………………………………………

Adres e-mail do korespondencji: ………………………………………………………

 
1. Spotkania namiestnictwa:

 
Ilość spotkań w I kwartale (wrzesień, październik, listopad) 
Ilość spotkań w II kwartale (grudzień, styczeń, luty) 
Ilość spotkań w III kwartale (marzec, kwiecień, maj) 
Ilość spotkań w IV kwartale (czerwiec, lipiec, sierpień) 
 
2. Wydarzenia, które zorgani

(festiwale, złazy, rajdy
 

a) dla hufca  
(nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość 

- ……………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
b) międzyhufcowe  
    (nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących)
- ……………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..

 

 
MELDUNEK AKTYWNEGO NAMIESTNICTWA 

 
…………………………………………………………………………….

 

ROK HARCERSKI 2019/2020 
 

METRYCZKA NAMIESTNICTWA: 
 

Znak graficzny namiestnictwa: (wstaw obraz) 

Nazwa namiestnictwa: ………………………………………………………………..

Numery i nazwy gromad działających w namiestnictwie: 

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

Stopień, imię i nazwisko namiestnika: ……………………………………………

mail do korespondencji: ………………………………………………………

Część I  
AKTYWNE NAMIESTNICTWO 

Spotkania namiestnictwa: 

Ilość spotkań w I kwartale (wrzesień, październik, listopad) - ………
Ilość spotkań w II kwartale (grudzień, styczeń, luty) - ……… 

w III kwartale (marzec, kwiecień, maj) - ……… 
Ilość spotkań w IV kwartale (czerwiec, lipiec, sierpień) - ……… 

Wydarzenia, które zorganizowało namiestnictwo  
(festiwale, złazy, rajdy, konkursy i inne): 

(nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących)
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

(nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących)
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

 

NAMIESTNICTWA  

……………………………………………………………………………. 

Nazwa namiestnictwa: ……………………………………………………………….. 

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

Stopień, imię i nazwisko namiestnika: ………………………………………………. 

mail do korespondencji: ……………………………………………………… 

……… 

gromad uczestniczących): 
…………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących): 
…………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 



 

c) chorągwiane  
    (nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących)
- ……………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
 
3. Udział członków namiestnictwa w forma

(związanych z pracą w gromadzie/namiestnictwie lub osobistym rozwojem 
instruktora)  
(nazwa i data formy, ilość uczestniczących

- ……………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..

 
 
Sukcesem namiestnictwa jest:
- ……………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………..

 
 

NAMIESTNICTWO W CHORĄGWI

1. Plan pracy namiestnictwa 
 
a) przesłany do Referatu Zuchowego do 
b) przesłany do Referatu Zuchowego do 
c) przesłany w innym terminie,
d) nie przesłany. 
 
2. Meldunek Aktywnego Namiestnictwa (właściwe podkreślić)
 
a) przesłany do  Referatu Zuchowego do 30.09.2020 r., 
b) przesłany w innym terminie,
c) nie przesłany. 
 
3. Udział namiestnika lub przedstawiciel
organizowanych przez Referat Zuchowy (nazwa i data spotkania)
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
4. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Referat Zuchowy dla kadry 
namiestnictw (nazwa i data wydarzenia, ilość osób uczestniczących)
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 

 

(nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących)
……………………………………………………………………………………………. 

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

Udział członków namiestnictwa w formach doszkalających  
pracą w gromadzie/namiestnictwie lub osobistym rozwojem 

(nazwa i data formy, ilość uczestniczących w niej członków namiestnictwa)
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Sukcesem namiestnictwa jest: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Część II 
NAMIESTNICTWO W CHORĄGWI 

 
 (właściwe podkreślić): 

Referatu Zuchowego do 31.10.2019 r., 
Referatu Zuchowego do 31.01.2020 r., 

przesłany w innym terminie, 

Meldunek Aktywnego Namiestnictwa (właściwe podkreślić): 

Referatu Zuchowego do 30.09.2020 r.,  
b) przesłany w innym terminie, 

lub przedstawiciela namiestnictwa w spotkaniach
organizowanych przez Referat Zuchowy (nazwa i data spotkania): 

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

dział w wydarzeniach organizowanych przez Referat Zuchowy dla kadry 
(nazwa i data wydarzenia, ilość osób uczestniczących): 

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

 

(nazwa wydarzenia, data wydarzenia, ilość gromad uczestniczących): 
…………………………………………………………………………………………….  

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

pracą w gromadzie/namiestnictwie lub osobistym rozwojem 

w niej członków namiestnictwa): 
…………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

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

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

w spotkaniach 

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

dział w wydarzeniach organizowanych przez Referat Zuchowy dla kadry 
 

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



 

5. Udział gromad zuchowych z namiestnictwa w 
(nazwa wydarzenia, ile gromad wzięło 
 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
6. Kampania programowa „Cztery Śląskie Skrzydła”
a) numery i nazwy gromad realizujących cykl niesprawnościowy 
„Moja mała Ojczyzna i Ojczyzna moich przodków”: 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
7. Ruch Mistrzowskich Gromad 
a) numery i nazwy gromad zgłoszonych do MGZ: 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
b) numery i nazwy gromad, które zdobyły 
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
 
c) Członek namiestnictwa, który
(stopień, imię i nazwisko drużynowego, nazwa gromady, której przewodzi)
- ……………………………………………………………………………………………..
 
 
Referat Zuchowy mógłby przyznać 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
 
 

Udział gromad zuchowych z namiestnictwa w wydarzeniach chorągwianych 
(nazwa wydarzenia, ile gromad wzięło udział): 

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

„Cztery Śląskie Skrzydła”: 
numery i nazwy gromad realizujących cykl niesprawnościowy  

„Moja mała Ojczyzna i Ojczyzna moich przodków”:  
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

romad Zuchowych: 
numery i nazwy gromad zgłoszonych do MGZ:  

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

numery i nazwy gromad, które zdobyły tytuł MGZ: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

, który zdobył tytuł Mistrzowskiego Drużynowego
(stopień, imię i nazwisko drużynowego, nazwa gromady, której przewodzi)

……………………………………………………………………………………………..

przyznać namiestnictwu dodatkowe punkty za:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

………
data, podpis namiestnika

 

chorągwianych  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

zdobył tytuł Mistrzowskiego Drużynowego Zuchowego 
(stopień, imię i nazwisko drużynowego, nazwa gromady, której przewodzi) 

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

dodatkowe punkty za: 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………. 
data, podpis namiestnika 

 


