R GULA
REG
AMIN
N
Tradycyjn
na Akad
demia Dla Exxtra Kadry TA
ADEK 2018
Plebisscyt na Na
ajlepszych
h Instrukto
orów ZHP
P Chorągw
wi Krakow
wskiej 2018
8 roku

§1
D
DEFINICJE
E
Uży
yte w ninie
ejszym reg
gulaminie sformułow
wania mają następujjące znaczzenie:
1) Regulamin - Regula
amin Trad
dycyjnej Akademii
A
Dla
D Extra Kadry TADE
EK 2018 - Plebiscytu
u na
Najlepszych Instrukktorów ZHP
P Chorągw
wi Krakowsskiej 2018 roku.
2) Organizattor - Kom
menda ZHP
P Chorągw
wi Krakow
wskiej, z siiedzibą w Krakowie
e 31–131 przy
p
ul. Karmellickiej 31.
3) Kapituła - odpowia
ada za pra
awidłowe przeprowa
p
adzenie i rozstrzygn
r
nięcie pleb
biscytu, skłłada
się z osób
b powołanych przez Komendę
ę Chorągw
wi. Lista członków ka
apituły ogłłaszana jesst w
rozkazie Komendan
K
nta ZHP Ch
horągwi Krrakowskiejj.
4) Plebiscyt – opisany
y w niniejsszym Regu
ulaminie plebiscyt
p
n Najlepsszych Instrruktorów ZHP
na
Z
Chorągwi Krakowskkiej 2018 ro
oku.
5) Zgłaszający – pełnoletnia ossoba, biorą
ąca udział w Plebisc
cycie przezz dokonan
nie Zgłosze
enia
do Plebisc
cytu swoje
ego kandyd
data/ kand
dydatów.
a) Kandydat – osoba, która została
z
opiisana prze
ez Zgłaszajjącego w fformularzu
u nadesłan
nym
na Pleb
biscyt zgo
odnie ze Zgłoszeniem
m będąca członkiem
m Związku
u Harcerstwa Polskie
ego,
z przyd
działem do ZHP Ch
horągwi Krrakowskiejj (w tym wszystkich
w
h jej jedno
ostek), majjąca
opłaco
oną podstawową składkę członkows
c
ską i po
osiadająca stopień instrukto
orski
(wyjątkki: w kategorii „Młodzieżowa Inicjatywa” stopień
ń instrukto
orski nie je
est konieczzny,
kandyd
dat w kate
egorii „Parttner Roku” nie musi być
b członkkiem ZHP)).
b) w przy
ypadku, gdy
g
Kandy
ydat jest osobą niepełnoletn
nią, Organ
nizator sk
kontaktuje się
z opiekkunem pra
awnym Ka
andydata w celu uzy
yskania zg
gody na po
odanie jeg
go tożsamości
w Pleb
biscycie.
6) Nominow
wany- kan
ndydat, kttóry zosta
ał wybran
ny przez Kapitułę
K
P
Plebiscytu do II ettapu
Plebiscytu
u i wyraził zgodę na udział w Plebiscycie
P
e.
a obejmujjąca świad
dczenie pie
eniężne lu
ub niepieniiężne, jakie Organizator
7) Nagrody – wygrana
wydaje Zw
wycięzcom
m Plebiscytu na zasa
adach okre
eślonych w Regulam
minie.
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8) Dane oso
obowe ‐ informacje
i
e dotyczące Zgłaszającego oraz
o
Kandy
ydata, tak
kie jak: im
mię i
nazwisko, wiek, tele
efon, adre
es e-mail, stopień
s
ha
arcerski i instruktors
i
ski, przydz
ział służbo
owy,
numer w ewidencji ZHP.
9) Formularzz
fo
ormularz umieszc
czony na
a intern
netowej
www.tade
ek.krakowsska.zhp.pl służący
s
do
o rejestracji Zgłoszen
nia.

stronie

konkurso
owej

nie – spossób na wzzięcie udzziału w Ko
onkursie poprzez
p
Fo
ormularz według
w
za
asad
10) Zgłoszen
określonych w Regu
ulaminie.
11) Materiały
y – wszelkkie treści przesłane przez
p
Zgłasszającego w ramach
h zgłoszen
nia w
Plebiscyciie, w tym w szczegó
ólności treśści opisują
ące Kandyd
data.
§2
ZG
GŁASZAJĄ
ĄCY
1) Zgłaszając
cym może
e być dowo
olna pełno
oletnia oso
oba.
2) Przystąpie
enie do Plebiscytu
u poprzezz wykona
anie czyn
nności, o których mowa w §3
Regulamin
nu, oznaczza, że Zgła
aszający akceptuje
a
warunki Regulamin
R
nu i zobow
wiązuje się
ę do
ich przestrrzegania,
3) Organizator zastrze
ega sobie prawo do
d skontak
ktowania się z wyb
branymi Zgłaszając
Z
cymi
celem nag
grania z nimi
n
wywiiadów bąd
dź uzupełn
nienia zgło
oszeń. Org
ganizatorz
zy zastrzeg
gają
sobie takżże prawo do skonta
aktowania się z wyb
branymi Nominowa
N
nymi cele
em nagran
nia z
nimi wyw
wiadów. Brak zgody
y ze strony
y zgłaszają
ącego lub nominow
wanego na
a nagranie nie
wpłynie na
n decyzję Kapituły.
§3
PRZEB
BIEG KONK
KURSU
Cell akcji:
1) Celem plebiscytu jest
j
nagro
odzenie harcerzy,
h
instruktoró
ów, starszzyzny harrcerskiej oraz
o
partnerów
w harcersttwa, którzy
y w swoje
ej codzien
nnej działa
alności wykazują siię szczegó
ólną
inicjatywą
ą, postawą
ą godną na
aśladowan
nia i zaanga
ażowaniem
m.
Zgłoszenie do
d Konkursu:
2) Aby wziąć
ć udział w Plebiscyc
cie należy w terminiie od 15.12
2.2018 r. o
od godziny
y 18:00:00
0 do
06.01.2019
9 r. do godziny
g
2
23:59:59
p
przesłać
poprzez
p
F
Formularz
z dostępny na stro
onie
internetow
wej www
w.tadek.kra
akowska.zhp.pl zgłłoszenie zawierają
ące opis działalności
kandydata
a (harcerza
a, instrukto
ora, partne
era) wraz z uzasadniieniem.
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3) Zgłaszając
cy przedsttawiają zg
głoszenia w kategorriach zdeffiniowanyc
ch przez Organizattora.
Do zgłaszającego należy decy
yzja, do której kateg
gorii chce przypisać
p
e. Organizator
zgłoszenie
zastrzega sobie pra
awo do weryfikacji
w
poprawno
ości kateg
goryzacji zzgłoszenia
a. W wypa
adku
wystąpien
nia błędne
ej kategory
yzacji zgło
oszenia do
okonanej przez zgła
aszającego
o Organizator
ma prawo
o odrzucić
ć zgłoszen
nie jako niiespełniają
ące wymo
ogów kate
egorii, do której
k
zosstało
zgłoszone
e, bądź we
edle decy
yzji Organizatora prrzesunąć zgłoszenie
z
e do właściwej wed
dług
Organizatora katego
orii, bez ko
oniecznośc
ci informo
owania o ty
ym Zgłaszzającego.
ycie Organ
nizator przzewiduje kategorie:
k
4) W plebiscy
publiczno
a) POMO
OCNA DŁ
ŁOŃ – nagroda
n
ości wybierana prrzez gości obecn
nych
w trakkcie Gali Finałowej w dniu 02
2.02.2019 r. Nomin
nowany w tej kateg
gorii powin
nien
z własnej inicjjatywy po
odejmowa
ać długotterminowe
e działan
nia dla dobra inny
ych.
awowym wyróżnikie
w
em jest tu
utaj bezintteresowno
ość działan
nia oraz fa
akt, iż zosstało
Podsta
ono po
odjęte bezz zachęty ze
z strony osób
o
trzec
cich. Pomo
ocna Dłoń
ń jest duży
ym wsparc
ciem
dla kad
dry w środ
dowisku sw
wojego dziiałania
- Upra
awnionym
mi do głosowania będą człon
nkowie włładz ZHP Chorągwii Krakowskiej,
agend Chorągw
wi, Kome
end Hufców, nominowanii oraz p
przedstaw
wiciele włładz
samorzządowych
h, sponsoró
ów oraz za
aproszeni goście
- Przyg
gotowanie
em kart do
o głosowa
ania oraz przeprowa
adzeniem go zajmie się Kapiituła
Plebisc
cytu.
b) CZŁOW
WIEK OR KIESTRA - INICJA
ATYWA PROGRAMO
OWA – nominowanymi w tej
katego
orii powinn
ni być insttruktorzy, którzy prz
zed rozpoc
częciem kkonkursu przygotow
p
wali i
zrealizowali elem
menty pro
ogramowe
e dla swo
ojego środ
dowiska, n
namiestnic
ctwa, referratu,
hufca, chorągw
wi czy całego Zwią
ązku Harcerstwa Polskiego.
P
W rama
ach konku
ursu
any będziie wkład pracy, ja
akość prz
zeprowadzzonych dzziałań, inn
nowacyjność,
ocenia
przygo
otowanie, zakres
z
ora
az realizacjja program
mu.
c) GORĄC
CZKA ZŁO
OTA ‐ KW ATERMIST
TRZ – nominowany
ymi w tej kategorii powinni być
instrukktorzy, kttórzy w codzien
nnej pracy harce
erskiej w
wykazują się wie
edzą
czy
i dośw
wiadczenie
em z za
akresu pozyskiwania środków
w, zarząd
dzania majątkiem
m
rozliczzania finan
nsów. Nom
minowany
ymi mogą
ą zostać kw
watermisttrze obozó
ów, skarbn
nicy
hufców
w, osoby odpowied
dzialne za
a rozlicznie
e finansów
w, instrukktorzy pod
dejmujący
y się
pozyskkiwania śro
odków fina
ansowych
h jak i mate
erialnych od
o partnerrów zewnę
ętrznych.
d) WŁADCA PIERŚCIENI ‐ ORGANIZATOR – no
ominowan
nymi w tejj kategoriii powinni być
instrukktorzy, kttórzy w codzienn
nej pracy
y harcersskiej wykkazują siię wiedzą
ą i
doświa
adczeniem
m z zakressu organizzacji przed
dsięwzięć na poziom
mie szczep
pu, hufca czy
chorąg
gwi. Nomiinowanym
mi mogą zostać
z
czło
onkowie komend
k
d
ds. organiz
zacyjnych lub
inni czzłonkowie kadry, któ
órzy wykazzali się nie
eprzeciętn
nymi umiejjętnościam
mi budowa
ania
zespołu i organizzacji jego pracy dla osiągnięciia zaplono
owanego c
celu.
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e) PIĘKNY
Y UMYSŁ ‐ KSZTAŁC
CENIOWIE
EC ‐ do tej kategorii zgłaszani mogą być
ć instrukto
orzy,
którzy biorą czy
ynny udzia
ał w kszta
ałceniu ha
arcerzy i in
nstruktoró
ów. Nomin
nowani mogą
m
być ko
omendanc
ci kursów
w, autorzy
y warsztattów, prow
wadzący zajęcia na wszelkiiego
rodzaju
u formac
ch szkole
eniowych. Osoby nominow
wane pow
winny wyróżniać
w
się
zaanga
ażowaniem
m, innowa
acyjnością
ą propono
owanych form szkolleniowych
h, dbałościią o
rozwójj wychowanków.
f) CZŁOW
WIEK ZE STALI
S
‐ KO
OMENDAN
NT HUFCA
A – Nagro
oda im. hm
m. Stanisła
awa Spóln
nika
– nom
minowani w tej kate
egorii mog
gą być kom
mendancii hufców d
działających na tere
enie
ZHP Ch
horągwi Krakowskie
K
ej. Powinn
ni być to ko
omendanc
ci będący przykładem dla inny
ych,
dbając
cy o stały
y rozwój hufca, wsspierający
y instrukto
orów w c
codziennej działalności
harcerskiej.
RUKTOR DZIAŁAJĄ
ĄCY NA POZIOMIE
P
E CHORĄ
ĄGWI - w tej kateg
gorii
g) MATRIIX ‐ INSTR
nomin
nowani mo
ogą być wybitni
w
insstruktorzy działający w chorą
ągwianych
h zespołac
ch i
referattach. Powiinni wyróżniać się w swojej pracy zaa
angażowa
aniem i inicjatywą oraz
o
dbać o rozwój sw
wojego ze
espołu.
h) TYTU S, ROMEK
K I ATOM
MEK - DR
RUŻYNOW
WY ZUCH
HOWY – nominow
wanymi w tej
katego
orii mogą być instrruktorzy, którzy
k
na co dzień
ń prowadzą groma
ady zucho
owe.
Osoby zgłaszane w tej kategorii
k
p
powinny
wyróżniać
w
się zaang
gażowanie
em, wkład
dem
pracy w rozwójj gromady
y oraz dzziałaniami przeprow
wadzanym
mi wraz z gromadą dla
środow
wiska lokallnego.
i) CZARN
NE STOPY
Y ‐ DRUŻY
YNOWY HARCERSK
H
KI – nomin
nowanym
mi w tej ka
ategorii mogą
m
być insstruktorzy
y, którzy na co dzień
ń prowadz
zą drużyny harcerskkie. Osoby
y zgłaszan
ne w
tej kattegorii po
owinny wyróżniać
w
się zaangażowanie
em, wkładem prac
cy w rozzwój
drużyn
ny harcersskiej oraz działaniam
mi przepro
owadzanym
mi wraz z harcerza
ami z drużżyny
dla śro
odowiska lo
okalnego.
NA JONES ‐ DRUŻY
YNOWY ST
TARSZOH
HARCERSK
KI – Nagro
oda im. hm
m. Zdzisła
awa
j) INDIAN
Trylskiiego – no
ominowanymi w tej kategorii mogą być
ć instrukto
orzy, którzy
y na co dzzień
prowadzą drużyny starsszoharcersskie. Osob
by zgłaszzane w ttej katego
orii powiinny
wyróżn
niać się zaangażow
z
waniem, wkładem
w
pracy
p
w ro
ozwój dru
użyny ora
az działaniiami
przeprowadzany
ymi wraz z harcerzam
mi starszy
ymi z druży
yny dla śro
odowiska lokalnego
l
.
ON IMPO
OSSIBLE ‐ DRUŻYN
NOWY WĘDROWNICZY - n
nominowa
anymi w tej
k) MISSIO
katego
orii mogą być instru
uktorzy, kttórzy na co
c dzień prowadzą
p
drużyny wędrowni
w
cze.
Osoby zgłaszane w tej kategorii
k
p
powinny
wyróżniać
w
gażowanie
em, wkład
dem
się zaang
pracy w rozwój drużyny oraz działłaniami prrzeprowad
dzanymi w
wraz z węd
drownikam
mi z
drużyn
ny dla środ
dowiska lokalnego.
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l) GRA ENDERA
E
‐ MŁODZIEŻ
M
ŻOWA IN
NICJATYW
WA – nomiinowanym
mi w tej ka
ategorii mogą
m
być ha
arcerze, ha
arcerki orazz młodzi in
nstruktorz
zy, którzy mimo
m
mło
odego wiek
ku wyróżn
niają
się wyjjątkowym zaangażo
owaniem, inicjatywą
i
ą, kreatywn
nością i są wzorem dla
d innych
h.
m) NIESKO
OŃCZONO
OŚĆ ‐ SEN
NIOR – nominowa
n
anymi w tej
t katego
orii mogą być senio
orzy
Związkku Harcerrstwa Polskiego, kttórzy w codzienne
ej działaln
ności wsp
pierają sw
woje
środow
wiska, inic
cjują działłania inny
ych seniorrów, są wzorem
w
dlla harcerz
zy, harcere
ek i
instrukktorów.
n) GOLDE
ENEYE ‐ PARTNER
P
– nomino
owanymi w tej kate
egorii mog
gą być oso
oby, firmy lub
instytu
ucje, które
e w codziiennej dziiałalności wspierają
ą Związekk Harcerstw
wa Polskiiego
Chorąg
giew Krakowską, jejj hufce lub
b agendy w całorocznej dzia
ałalności, bądź
b
też przy
p
organizacji różny
ych przedsięwzięć harcerskich
h
h.

5) Zgłoszenia
a
do
Plebiscyttu
należy
nad
dsyłać
p
poprzez
stronę
interneto
ową
www.tade
ek.krakowsska.zhp.pl. Na stron
nie tej zn
najduje się
ę Formula
arz zgłosz
zeniowy. Aby
wziąć udzział w Pleb
biscycie, Zgłaszający
Z
y musi się
ę zarejestro
ować, pod
dając następujące dane
d
kandydata
a: imię i nazwisko
o, stopień instrukto
orski, adre
es e-mail oraz num
mer telefo
onu,
przydział służbowy
s
oraz num
mer w ewid
dencji ZHP.
6) Zgłaszając
cy nie możże zgłosić samego siebie do Konkursu.
K
7) Osoby, kttóre są laureatami poprzedniich edycjii mogą zo
ostać zgłoszone do Plebiscytu
u w
innej kategorii niż ta
a, w którejj zwycięży
yli.
óre były nominowan
n
ne w poprrzedniej ed
dycji mog
gą zostać zzgłoszone do Plebisc
cytu
8) Osoby, któ
powtórnie
e.
Przebieg kon
nkursu
9) Czas trwa
ania konku
ursu i etapy
y głosowan
nia:
a) Konkurrs rozpoczyna się w dniu 15.12.2018 r. o godzzinie 18:0
00:00 i ko
ończy w dniu
d
02.02.2
2019 r. pod
dczas Gali Finałowejj.
b) Konkurrs składa się
s z trzech
h etapów:
Eta p I - zgło
oszenia do
o Konkursu
u - rozpoczyna się w dniu 15.12.2018
1
r. o godz
zinie 18:00
0:00
i trw
wa do dnia
a 06.01.2019 r. do go
odziny 23:59:59.
Eta p II – weryfikacja zgłoszeń
z
i obrady Kapituły
K
Ple
ebiscytu wyłaniając
w
ce 5 nomin
nowanych
h do
tytu
ułu Instrukktora Roku
u w każdej z kategoriii, rozpocz
zyna się 07
7.01.2018 rr. i trwa do
o 10.01.20119 r.
Eta p III - ogłoszenie
o
listy nom
minowany
ych w każdej z ka
ategorii na
a stronie interneto
owej
ww
ww.krakow
wska.zhp.pll oraz na fa
anpage’u ZHP
Z
Chorą
ągwi Krako
owskiej w dniu 13.011.2019 r.
5

Eta p IV – obrady Kapittuły wyłan
niające zw
wycięzców w 13 kate
egoriach (b
bez zwycię
ęzcy kateg
gorii
omocna Dłłoń”) – ob
brady Kap
pituły rozp
poczynają się w dniiu 29.01.2019 r. i trrwają do dnia
d
„Po
31.0
01.2019 r.
Eta p V – głłosowanie
e na nominowanyc
ch w kategorii „Pom
mocna Dłoń” dnia 02.02.20119 r.
ej Plebiscyttu
w trrakcie Gali Finałowe
Przyjmowan
nie i weryffikacja zgłłoszeń.
10) Ważne bę
ędą Zgłoszzenia nade
esłane pop
przez stron
nę www.ta
adek.krako
owska.zhp.pl w term
minie
od dnia 15
5.12.2018 r.
r od godziiny 18:00:0
00 do 06.0
01.2019 r. do
d godziny 23:59:59
9.
Organizator w ciągu
u 7 dni od
d chwili za
akończenia
a przyjmo
owania zgłłoszeń sko
ontaktuje się
s z
każdym kandydate
em w celu
c
uzysskania zg
gody na dalszy u
udział w Plebiscy
ycie.
W szczególności Organizator
O
r ma praw
wo odmów
wić przyjęcia do Ple
ebiscytu Zgłoszenia
Z
lub
usunąć je z Plebiscy
ytu w sytu
uacji, w któ
órej jego treść narusszałaby do
obre imię osób
o
trzec
cich,
dobre oby
yczaje, prrawa osób
b trzecich bądź poz
zostawała w sprzec
czności z powszech
hnie
obowiązu
ującym prrawem, ja
ak równie
eż takich, które do
otyczą Ka
andydatów
w, z którrymi
Organizatorowi nie
e uda się skontakto
ować w terminie 7 dni od m
momentu zakończe
enia
wania zgłosszeń i uzysskać zgody
y na dalszy udział w Plebiscyc
cie.
przyjmow
11) W sytuac
cji odmowy Kandyda
ata uczestnictwa w Plebiscyciie Organizzator nie ma
m obowią
ązku
skontaktowania się ze Zgłaszającym i powiadam
p
miania go o tym fakc
cie, zaś dan
ne Zgłosze
enie
jest odrzu
ucane.
Wy
yłonienie zwycięzcó
z
ów:
12) Wyłonieniie zwycię
ęzców na
astępuje w drodze
e decyzjii Kapituły
y. Spośród
d wszystkkich
nominowanych Kap
pituła wyb
bierze zwy
ycięzców każdej z kategorii
k
o
opisanych w punkciie 4.
(poza kate
egorią „Pom
mocna Dło
oń”).
nie na zwy
ycięzcę kattegorii „Pomocna Dłoń”:
13) Głosowan
a) Głosow
wanie będzie odbyw
wać się w trakcie
t
Galli Finałowe
ej w dniu 0
02.02.2019
9 r.
b) Uprawn
nionymi do
o głosowa
ania będą członkowi
c
ie władz ZHP
Z
Chorą
ągwi Krako
owskiej, ag
gend
Chorągwi, komend
d hufców, nominow
wani oraz
z przedsta
awiciele w
władz sam
morządowy
ych,
sponsorów
w oraz zaproszeni goście (każda
(
zap
proszona osoba, kktóra otrzy
yma imienne
zaproszen
nie).
c) Głosy będą
b
odda
awane na wcześnie
ej przygotowanych kartach d
do głosow
wania, zebrrane
przed zako
ończeniem
m gali.
d) Każda osoba
o
upra
awniona do
d głosowa
ania otrzyma jedną kartę do g
głosowania
a.
e) Za głos ważny uzznaje się zaznaczeni
z
ie znaku X na karcie
e do głosowania tylk
ko i wyłączznie
po prawejj stronie prrzy nazwissku jedneg
go nomino
owanego.
f) W głosowaniu wyłoniony
w
zostanie Zwycięzc
ca Konkurssu w kate
egorii „Pom
mocna Dłłoń”,
który uzysska najwię
ększą liczb
bę głosów
w. W przypadku uzysskania takiiej samej liczby
l
głossów
przez wię
ęcej niż 1 Nominow
wanego, zwycięzcę
z
spośród nich wyb
bierze Kom
mendant ZHP
Z
Chorągwi Krakowskkiej.
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g) Kapituła
a Plebiscyttu przeliczzy głosy i sporządzi
s
odpowied
o
ni protokó
ół.
14) Ogłoszeniie wyników
w nastąpi w trakcie Gali
G Finało
owej Plebisscytu.
15) Na Galę Fiinałową zo
ostaną zap
proszeni wszyscy
w
no
ominowani.
§4
N
NAGRODY
Y
com w każżdej katego
orii przyzn
nane zostaną nagrod
dy.
1) Zwycięzc
2) Poza nag
grodą Org
ganizator przyzna także Sta
atuetki wsszystkim zzwycięzco
om Konku
ursu.
Statuetki zostaną wręczone
w
p
podczas
Gali Finałow
wej wraz z imiennym
mi dyplom
mami.

§5
NAR
RUSZENIE
E ZASAD REGULAM
R
INU
1) W przyp
padku narruszenia przez
p
Zgłłaszająceg
go lub Ka
andydata zasad ok
kreślonych
h w
Regulamiinie Kandy
ydat może zostać wy
ykluczony
y z dalszego uczestniczenia w Plebiscyciie.
2) Wyklucze
enie z ucze
estnictwa w Plebiscy
ycie i pozb
bawienie prawa
p
do Nagrody ma
m miejsc
ce w
szczególn
ności w przypadku
p
u ujawnienia, że Zgłaszający
Z
y lub Nom
minowany
y nie spe
ełnia
warunków
w określon
nych w §2 Regulamiinu.
§7
PUBLIKACJA REGU
ULAMINU
e się do wglądu
w
w siedzibie
s
ZHP Chorąg
gwi Krakowskiej w Krakowie
K
p
przy
1) Regulamiin znajduje
ul. Karme
elickiej 31 oraz
o
na wiitrynie inte
ernetowej Plebiscytu
u.
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