
 

 

 

 

 

KONKURS CHORĄGWI KIELECKIEJ 

PT. „DRUŻYNA REPREZENTACYJNA” 

 

REGULAMIN 

 

  



 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wzmocnienie drużyn wędrowniczych i wędrowników poprzez udział  

w przedsięwzięciu zagranicznym nawiązującym do historii polskiego oręża oraz wyłonienie 

drużyny reprezentacyjnej ZHP Chorągwi. Wybrane 40 osób będzie miało za zadanie godnie 

reprezentować kieleckie harcerstwo w trakcie Harcerskiej Wyprawy Pamięci z okazji  

75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. 

 

 

UCZESTNIK 

Konkurs jest skierowany do drużyn i/lub patroli wędrowniczych z ZHP Chorągwi Kieleckiej 

liczących 5 osób (w tym pełnoletni opiekun patrolu) w wieku od 16 - 25 lat. 

Uczestnikami wyprawy, a zarazem adresatami konkursu mogą być tylko osoby, które: 

- mają 16 lat, 

- posiadają regulaminowe umundurowanie zgodne z wytycznymi wydanymi przez ZHP, 

- są wpisane do elektronicznej ewidencji, mają opłacone składki członkowskie, a w przypadku 

instruktorów zaliczoną służbę instruktorską, 

- posiadają dowód osobisty lub paszport, 

- posiadają lub wyrobią sobie na potrzeby udziału w wyprawie Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, 

- znają podstawy musztry harcerskiej, 

- opłacą dodatkową składkę zadaniową liczącą 270 zł* (koszt może ulec nieznacznemu 

zwiększeniu jeśli patrolowi zrekrutowanych patroli wspólnie podejmą decyzję o odwiedzaniu 

dodatkowych atrakcji na trasie), 

- chcą poznać historię oraz tradycje bohaterów spod Monte Cassino. 

Opiekun patrolu to pełnoletni instruktor ZHP, który posiada zaliczoną służbę instruktorską oraz 

spełnia powyższe wymagania. 

 

  



 

ZADANIE KONKURSOWE 

Zadanie konkursowe będzie składało się z dwóch części. Pierwsza będzie związana  

z poznaniem historii Bitwy o Monte Cassino, a druga będzie miała na celu sprawdzenie Waszej 

kreatywności oraz umiejętności stawiania sobie wyzwań. 

 

ZADANIE NR I 

Pierwsza część zadania będzie związana z propagowaniem wśród uczestników wiedzy  

o udziale Polskich Żołnierzy walkach o wolność. Dlatego w ramach realizacji zadania patrole 

muszą: 

• Zapoznać się z historią Bitwy o Monte Cassino (wysoko oceniane będzie także 

przekazanie swojej wiedzy dalej), 

• Opracować życiorys pt. „Uczestnik Bitwy o Monte Cassino”. Powinien to być życiorys 

wybranego żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, wskazane jest odnalezienie kombatanta 

lub wspomnień o nim w swoim środowisku lokalnym. 

 

ZADANIE NR II 

Pokonywanie własnych słabości to kwintesencja wędrownictwa. Dla każdego oznacza to coś 

innego, bo jesteśmy różni, mamy inne zdolności, problemy, zahamowania. Wierzymy,  

że każdy człowiek ma ogromne możliwości. Liczymy, że nasi wędrownicy będą kreatywnie 

myśleć i potrafić marzyć, a przede wszystkim od wiele od siebie wymagać! 

W związku z powyższym chcemy, abyście samodzielnie określili swój potencjał i rozplanowali 

ambitne, ale realne zadanie o charakterze wyczynu. Nie będziemy narzucać Wam co dokładnie 

jest do wykonania (wszak sami powinniście określić co będzie wyczynem dla Was).  

Wasz pomysł zostanie oceniony przez specjalnie powołaną komisję, która skupi się na: jego 

realności, innowacyjności oraz ambitności i wędrowniczym duchu. Ocenimy także Waszą 

umiejętność planowania (harmonogram, podział zadań oraz budżet). Liczymy także, że uda 

Wam się zrealizować ten pomysł w ciągu roku od złożenia u nas jego projektu. 

 



 

TERMINARZ 

 

TERMIN DZIAŁANIE 

2 marca 2019 Zadeklarowanie przez patrole chęci udziału w projekcie za pośrednictwem 

formularza: https://link.do/MonteCassino2019 

20 marca 2019 Wysłanie sprawozdania z realizacji zadań (wraz załącznikami) na adres 

mailowy: monte.cassino@kielecka.zhp.pl 

27 marca 2019 Udostępnienie listy zakwalifikowanych patroli na stronie 

www.kielecka.zhp.pl 

29 marca 2019 Przesłanie do Koordynatora Wyprawy phm. Agnieszki Stochmal 

(agnieszka.stochmal@kielecka.zhp.pl) ostatecznych danych niezbędnych 

do zakwalifikowania – formularz zostanie udostępniony 

zakwalifikowanym patrolom w dniu ogłoszenia wyników. 

5 kwietnia 2019 Spotkanie z patrolowymi, na którym zostaną omówione kwestie programu 

wyprawy oraz przygotowania się. 

10 kwietnia 

2019 

Ostateczny termin dostarczenia niezbędnych dokumentów oraz 

wpłacenia dodatkowej składki zadaniowej. 

14-20 maja 

2019 

Harcerska Wyprawa Pamięci  

(wyjazd planowany jest późnym wieczorem 14 maja, a powrót nocą 20 

maja – zależnie od miejsc powrotu patroli może okazać się, że wrócimy 

już 21 maja) 

  

 

KONTAKT 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Koordynatorką wyprawy naszej 

chorągwi phm. Agnieszką Stochmal, adres mailowy: agnieszka.stochmal@kielecka.zhp.pl 

 


