Uchwała nr 12/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2
w sprawie ustanowienia
Odznaki „Drużynowy roku” i przyjęcia jej regulaminu

§1
Komenda Hufca na podstawie § 52 Statutu ZHP ustanawia Odznakę Hufca ZHP Nowy Dwór
Mazowiecki „Drużynowy roku”.
§2
Regulamin odznaki, jej wygląd i tryb przyznawania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMENDA HUFCA
Komendant Hufca hm. Marcin Janiszewski…………………………………..
Skarbnik Hufca phm. Bożena Chorąży……………………………………......
Członek Komendy Hufca phm. Sylwia Gardynik……………………………..
Członek Komendy Hufca phm. Mariusz Ziółkowski………………………….
Członek Komendy Hufca phm. Radosław Nowak…………………………….

Załącznik nr 1
do Uchwały Komendy Hufca nr 12/12/2018
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Regulamin Odznaki tytułu „Drużynowy roku”
Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2

1. Założenia wstępne:
1.1 Tytuł „Drużynowy roku” wraz z odznaką „Drużynowego roku” jest nadawany corocznie
w czasie Harcerskiego Startu Hufca Nowy Dwór Mazowiecki.
1.2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o drużynowym należy przez to rozumieć drużynowego
Hufca Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2.
1.3 „Drużynowego roku” wybiera Komenda Hufca Nowy Dwór Mazowiecki, przyznając
punkty zgodnie z regulaminem.
1.4 Komenda Hufca dokonuje oceny drużynowych raz na pół roku.
1.5 Punkty, jakie można uzyskać za zadanie, konkretną ich ilość przyznaje Komenda Hufca
porównując poziom zadań drużynowych.
1.6 Zdobywca tytułu „Drużynowego roku” zostanie wymieniony w rozkazie Komendanta
Hufca, otrzyma odznakę „Drużynowy roku” oraz nagrodę rzeczową. W przypadku, jeśli
parę osób uzyska tytuł „Drużynowego roku” osoba z największą ilością punktów dostanie
nagrodę rzeczową lub osoby, które zdobędą równą ilośc punktów. Dodatkowo drużyna
„Drużynowego roku” uzyska dyplom pamiątkowy.
2. Tytuł „Drużynowy roku” i odznaka „Drużynowy roku”
2.1 Tytuł „Drużynowego roku” otrzymuje drużynowy lub kilku, którzy w danym roku
harcerskim zdobędą minimum 90% maksymalnej ilości punktów. Jeśli nie będzie takiej
osoby próg spada o 5%, jeżeli do 75% punktów nikt nie zdobędzie wystarczającej ilości
punktów tytuł nie zostanie przyznany za dany rok harcerski.
3. Punktacja:
3.1 Komenda Hufca dokonuje oceny w dwóch obszarach, tj.: „Ja – Drużynowy” i „Moja
drużyna”.
3.2 Zespół ds wyróżnień i nagród pełni funkcję wspierającą w zgromadzanieu danych
niezbędnych do oceny.

3.3 Tabela punktacji
Ja - Drużynowy
1. Udział w warsztatach i kursach

5-10

(W harcerskich i nie tylko, jako uczestnik bądź kadra kursu)

2. Posiadanie regulaminowego umundurowania.
3. Prowadzi dokumentację drużyny/terminowo składa ją do
Hufca
4. Szczególne osiągnięcia
Moja Drużyna
1. Zdobywanie stopni, sprawności, sprawności grupowych,
realizacja zadań zespołowych, projektu SH, znaków służb w
drużynie.

0-2
0-5
0-10
0-5
0-5

2. Terminowo odprowadza składki członkowskie drużyny
0-5
3. Realizuje zatwierdzony plan pracy, dąży do celów
zawartych w nim.
4. Pracuje z bohaterem Hufca.

0-5
0-5

(Udział w święcie Hufca, zbiórka na ten temat itp.)

5. Pracuje z bohaterem drużyny/szczepu
6. Posiadanie proporca drużyny.
7. Posiadanie proporców zastępów
8. Posiadanie prowadzonej na bieżąco kroniki.

0-2
0-2
0-5

(Elektronicznej lub klasycznej)

9. Wyjazd drużyny na HAL.

0-10

(liczebność liczona w procentach wprost proporcjonalnie do wielkości drużyny)

10. Udział drużyny w imprezach harcerskich i społecznych na
szczeblu:
- Szczepu/Środowiska/Gminy
- Hufca/Powiatu
- Chorągwi/Związku
11. Organizacja drużynowych rajdów, wycieczek, biwaków
12. Inne szczególne osiągnięcia drużyny

0-20

0-15
1-10

4. Zgłoszenia:
4.1 Zgłoszenia do tutyłu „Drużynowy roku” są wysyłane wyłącznie w postaci
elektronicznej. Zgłoszenie można przesłać indywidualnie lub może je przesłać bezpośredni
przełożony.
4.2 Do zgłoszenia należy załączyć raport z całego roku harcerskiego, w którym zostaną
uwzględnione zadania spełniające kryteria z pkt. 3 Regulaminu. Realizację zadań ocenia
Komenda Hufca.
4.3 Ostatnie zgłoszenia można przesyłać do 21 dni przed planowaną imprezą Harcerski Start
na podstawie Planu Pracy Hufca.
5. Odznaka:
Oznaką, jaką nosi na mundurze „Drużynowy roku” jest znaczek w kształcie Słoneczka
kadeckiego z literą „D”. Z tyłu znaczka znajduje się wygrawerowane imię i nazwisko
uhonorowanego drużynowego oraz rok harcerski za jaki jest przyznana odznaka. Odznakę nosi
się na prawej kieszeni munduru harcerskiego.

6. Wzór odznaki „Drużynowy roku”:

7. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór
Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2.

