
Regulamin konkursu „Zagraj Regulamin konkursu „Zagraj Regulamin konkursu „Zagraj Regulamin konkursu „Zagraj w ZHPw ZHPw ZHPw ZHP””””    
    

    

Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:    

• propagowanie wśród zuchów i harcerzy aktywnego spędzenia czasu 

wolnego w formie gier planszowych; 

• zapoznanie członków rodziny zucha/harcerza/wędrownika z wiedzą 

i umiejętnościami, które posiada dzięki uczestnictwu 

w gromadzie/drużynie;  

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

zuchów/harcerzy/wędrowników i członków ich rodzin poprzez 

realizację autorskich pomysłów; 

• podjęcie aktywności dla zuchów/harcerzy/wędrowników i członków 

ich rodzin na pozytywne budowanie relacji w czasie stanu epidemii, 

kiedy pozostajemy stale w domu. 

 

 

Regulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pionów metodycznych – 

zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników z Chorągwi 

Zachodniopomorskiej ZHP. 

2. Konkurs polega na stworzeniu gry planszowej przez 

zucha/harcerza/wędrownika indywidualnie lub we współpracy 

z członkami rodziny. Każda gra zgłoszona w konkursie musi być 

wykonana własnoręcznie.  

3. Gra w swojej tematyce i wykonaniu powinna nawiązywać 

do harcerstwa i zagadnień z nim związanych, jak również może być 

konkretnie z  gromadą/drużyną zucha/harcerza/wędrownika. 

4. Technika wykonywania gry jest dowolna, jedynym warunkiem 

jest by była w „realu”. Ważne jest by gra posiadała odpowiadające jej 

obowiązkowe elementy charakterystyczne takie jak: tytuł, instrukcja 

gry, planszę oraz pionki do gry. 

5. Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną 

własnoręcznie. W razie wątpliwości, pod rygorem wykluczenia 

z konkursu, Komisja konkursowa może poprosić o dodatkową 

fotografię gry w dłoni twórcy. Można złożyć tylko jedno ważne 

zgłoszenie. 

6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, zgodność z tematem, 

staranność wykonania i atrakcyjność gry oraz estetyka pracy. 

7. Praca MUSI zawierać metryczkę:  

- imię i nazwisko zucha/harcerza/wędrownika,  



- kategoria (zuch/harcerz/harcerz starszy/wędrownik) 

- przydział służbowy (wskazanie gromady/drużyny, do której 

zgłaszający należy+ miejscowość gdzie działa gromada/drużyna) 

8. Wyróżniona zostanie jedna praca w każdym pionie – 

zuchy/harcerze/harcerze starsi/wędrownicy. Zgłoszenia przyjmowane 

są wyłącznie drogą mailową na adres szczecinek@zhp.pl do 

19 kwietnia 2020 roku, włącznie. Za zgłoszenie uznawane jest 

przesłanie zdjęcia/zdjęć gry i jej wymaganych elementów. 

9. Zdjęcia prac zostaną opublikowane na fanpage’u i stronie www 

Hufca Szczecinek ZHP. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca 

Szczecinek ZHP. 

10. Więcej Informacji na temat konkursu udziela pwd. Sylwia Tillack 

i pwd. Katarzyna Kisiel, członkinie Komendy Hufca Szczecinek ZHP ds. 

programu. 

 

 
  

Czekamy na Wasze prace i życzymy powodzenia ☺ 

Z harcerskim pozdrowieniem 

Komenda Hufca Szczecinek ZHP 

 

 


