§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1) Regulamin - Regulamin Tradycyjnej Akademii Dla Extra Kadry TADEK 2020 – Plebiscytu
na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2020 roku.
2) Organizator - Komenda ZHP Chorągwi Krakowskiej, z siedzibą w Krakowie 31–131 przy
ul. Karmelickiej 31.
3) Kapituła - odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu, składa się
z osób powołanych przez Komendę Chorągwi. Lista członków kapituły ogłaszana jest
w rozkazie Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej.
4) Plebiscyt – opisany w niniejszym Regulaminie plebiscyt na Najlepszych Instruktorów ZHP
Chorągwi Krakowskiej 2020 roku.
5) Zgłaszający – pełnoletnia osoba, biorąca udział w Plebiscycie przez dokonanie Zgłoszenia
do Plebiscytu swojego kandydata/ kandydatów.
6) Kandydat – osoba, która została opisana przez Zgłaszającego w formularzu nadesłanym na
Plebiscyt zgodnie ze Zgłoszeniem będąca członkiem Związku Harcerstwa Polskiego,
z przydziałem do ZHP Chorągwi Krakowskiej (w tym wszystkich jej jednostek), mająca
opłaconą podstawową składkę członkowską i posiadająca stopień instruktorski (wyjątki:
kandydat
w kategorii „Partner Roku” nie musi być członkiem ZHP).
a) w przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią, Organizator skontaktuje się
z opiekunem prawnym Kandydata w celu uzyskania zgody na podanie jego tożsamości
w Plebiscycie.
7) Nominowany – kandydat, który został wybrany przez Kapitułę Plebiscytu do II etapu
Plebiscytu i wyraził zgodę na udział w Plebiscycie.
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8) Nagrody – wygrana obejmująca świadczenie pieniężne lub niepieniężne, jakie Organizator
wydaje Zwycięzcom Plebiscytu na zasadach określonych w Regulaminie.
9) Dane osobowe – informacje dotyczące Zgłaszającego oraz Kandydata, takie jak: imię
i nazwisko, wiek, telefon, adres e-mail, stopień harcerski i instruktorski, przydział służbowy.
10) Formularz – formularz umieszczony na internetowej
www.tadek.krakowska.zhp.pl, służący do rejestracji Zgłoszenia.

stronie

konkursowej

11) Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w Konkursie poprzez Formularz według zasad
określonych w Regulaminie.
12) Materiały – wszelkie treści przesłane przez Zgłaszającego w ramach zgłoszenia
w Plebiscycie, w tym w szczególności treści opisujące Kandydata.
§2
ZGŁASZAJĄCY
1) Zgłaszającym może być dowolna, pełnoletnia osoba.
2) Przystąpienie do Plebiscytu poprzez wykonanie czynności, o których mowa
w §4 Regulaminu, oznacza, że Zgłaszający akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
3) Zgłaszający przedstawiają zgłoszenia w kategoriach zdefiniowanych przez Organizatora.
Do zgłaszającego należy decyzja, do której kategorii chce przypisać zgłoszenie. Organizator
zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności kategoryzacji zgłoszenia. W wypadku
wystąpienia błędnej kategoryzacji zgłoszenia dokonanej przez zgłaszającego, Organizator
ma prawo odrzucić zgłoszenie jako niespełniające wymogów kategorii, do której zostało
zgłoszone, bądź wedle decyzji Organizatora przesunąć zgłoszenie do właściwej według
Organizatora kategorii, bez konieczności informowania o tym Zgłaszającego.
4) Zgłaszający nie może zgłosić samego siebie do Konkursu.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Zgłaszającymi, celem
nagrania z nimi wywiadów bądź uzupełnienia zgłoszeń.
§3
INFORMACJE OGÓLNE
1) Celem plebiscytu jest nagrodzenie harcerzy, instruktorów, starszyzny harcerskiej oraz
partnerów harcerstwa, którzy w swojej codziennej działalności wykazują się szczególną
inicjatywą, postawą godną naśladowania i zaangażowaniem.
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2) Kategorie plebiscytu:
a) ORIENT EXPRESS – DRUŻYNOWY ZUCHOWY: to luksusowa i unikalna na skalę światową
trasa kolejowa z najpiękniejszego miasta zachodniej cywilizacji, czyli Paryża,
do orientalnego miasta, znanego jako perła Orientu, czyli Stambułu. Jest to trasa pełna
przygód i kontrastów, trasa, podczas której nie ma miejsca na nudę. Trasa, w której ciągle
poznajesz nowych ludzi, a czas spędzony na zabawie mija w mgnieniu oka – dokładnie
jak praca z zuchami. Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy, którzy na
co dzień prowadzą gromady zuchowe. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny
wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój gromady oraz działaniami
przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego.
b) GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI – DRUŻYNOWY HARCERSKI: jest to kultowy szlak
długodystansowy, najdłuższy górski szlak w Polsce. Prowadzi przez wiele pięknych
miejscowości i najwyższe szczyty beskidzkich pasm. Jest dobrze oznakowany, a jego
przejście na raz, w całości, jest prawdziwym świętym Gra-alem turystyki.
Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy na co dzień prowadzący
drużyny harcerskie. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się
zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi
wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego.
c) TRASA TRANSFOGARSKA – DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI: jest to trasa pełna
zakrętów, wiaduktów, mostów i tuneli.
Doświadczysz na niej wszystkiego,
a zapierających dech widoków nie zapomnisz nigdy w życiu. Tę trasę trzeba smakować
i nie spieszyć się. Odkrywać kawałek po kawałku, poszukać swojego tempa, dać się jej
ponieść, a ona sama doprowadzi cię do celu. Nominowanymi w tej kategorii powinni być
instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny starszoharcerskie. Osoby zgłaszane w tej
kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny
oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska
lokalnego.
d) ORLA PERĆ – DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY: jest to najdłuższy graniowy szlak w Tatrach
Wysokich. Przez wielu jego przejście jest uznawane za prawdziwy wyczyn. Momentami
boisz się postawić kolejny krok, ale za chwilę fantastyczny widok z nawiązką wynagradza
Twoje trudy. Przejście całego szlaku jest niezwykle satysfakcjonujące i nie każdemu jest
dane się tym pochwalić. Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy na co
dzień prowadzący drużyny wędrownicze. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny
wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami
przeprowadzanymi wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska lokalnego.
e) EL CAMINITO DEL REY – KOMENDANT HUFCA: królewski szlak pieszy, ciągnący się
wzdłuż stromych, ponad 100-metrowych ścian wąwozu. Ścieżka Króla prowadzi
w większości prawym brzegiem rzeki po betonowych platformach, często na wysokości
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kilkudziesięciu metrów ponad dnem wąwozu, a także wiszącym nad przepaścią mostem.
Jest to szlak niebezpieczny, nie zatacza kręgu i dzieli się na kilka etapów. Trzeba wykazać
się nie lada odwagą i samozaparciem, by z dziką satysfakcją dojść do jego końca.
Nominowani w tej kategorii mogą być komendanci hufców działających na terenie ZHP
Chorągwi Krakowskiej. Powinni być to komendanci będący przykładem dla innych,
dbający o stały rozwój hufca, wspierający instruktorów w codziennej działalności
harcerskiej
f) DROGA MLECZNA – INICJATYWA PROGRAMOWA: „Per aspera ad astra”, czyli aby
zdobywać gwiazdy, trzeba być prawdziwym wizjonerem. Tam, gdzie inni widzą zaledwie
świecący punkt, marzyciele odkrywają fantastyczne galaktyki pomysłów. Patrzą trochę
szerzej, widzą kształt całości i potrafią przekuć swoje wizje w nieziemskie działanie.
Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy, którzy przed rozpoczęciem
konkursu przygotowali i zrealizowali elementy programowe dla swojego środowiska,
namiestnictwa, hufca, chorągwi czy całego Związku Harcerstwa Polskiego.
W ramach konkursu oceniany będzie wkład pracy, jakość przeprowadzonych działań,
innowacyjność, przygotowanie, zakres oraz realizacja programu.
g) DROGA ŚW. JAKUBA – KSZTAŁCENIE I PRACA Z KADRĄ: to droga dla każdego, ale można
ją pokonać na wiele sposobów i w wielu wariantach. Jest o tyle niezwykła, że każdy
przeżywa ją w inny sposób. Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś wielkiego,
znaleźć radość w przebywaniu z innym człowiekiem, ale też i z samym sobą;
z przyjaciółmi, ale i z nieznajomymi z całego świata. Z tej drogi każdy wraca jako
zwycięzca, a satysfakcji nie da się policzyć żadną miarą. Do tej kategorii zgłaszani mogą
być instruktorzy, którzy biorą czynny udział w kształceniu harcerzy i instruktorów, pracują
z nimi na co dzień i wspierają ich swoim doświadczeniem. Nominowani mogą być
komendanci kursów, autorzy warsztatów, prowadzący zajęcia na wszelkiego rodzaju
formach szkoleniowych, komendanci szczepów oraz instruktorzy, którzy zajmują się
szeroko pojętą pracą z kadrą. Osoby nominowane powinny wyróżniać się
zaangażowaniem, innowacyjnością proponowanych form szkoleniowych, dbałością
o rozwój wychowanków.
h) SZLAK ORLICH GNIAZD – SENIOR: jest to szlak warownych twierdz Jury Krakowsko –
Częstochowskiej. Trudno wyobrazić sobie człowieka, który o nim nie słyszał. Na Szlaku
Orlich Gniazd można zetknąć się z opowieściami niezwykłymi, bohaterami legend
i przede wszystkim fascynującą, często nieznaną historią naszego kraju. Jest to
prawdziwe dziedzictwo Polski. Nominowanymi w tej kategorii mogą być seniorzy
Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w codziennej działalności wspierają swoje
środowiska, inicjują działania innych seniorów, są wzorem dla harcerzy, harcerek
i instruktorów.
i) TRASA NA K2 – SŁUŻBA: K2 jest jedną z najtrudniejszych gór do zdobycia. Przez lata była
areną zmagań o to, kto zdobędzie ją zimą. Udało się to kilkunastoosobowej grupie
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Szerpów. Szerpów, którzy dotychczas pozostawali w cieniu innych, bardziej znanych
himalaistów. Zdobyli ją wspólnie, trzymając się za ręce. Tylko razem, wyzbywając się
egoizmu, można zdobywać szczyty. Do tej kategorii zgłaszani mogą być instruktorzy,
drużyny, szczepy lub zespoły, które aktywnie i z widocznym skutkiem podejmują służbę
dla środowiska lokalnego. Mogą podejmować służbę stałą lub organizować szereg akcji
jednorazowych. Nominowani powinni wyróżniać się zaangażowaniem oraz widocznymi
efektami pracy na rzecz swojej małej ojczyzny.
j) SZLAK JEDWABNY – PARTNER: legendarny szlak handlowy, bez którego wiele regionów
świata na pewno nie rozwinęłoby się w tak spektakularny sposób. Nie do przecenienia
jest również wymiana kulturowa, która dzięki niemu mogła zachodzić. Szlakiem tym
podążali tylko najodważniejsi, którzy nie bali się zaryzykować, żeby osiągnąć potem zysk
– zarówno materialny, jak i duchowy. Nominowanymi w tej kategorii mogą być osoby,
firmy lub instytucje, które wspierają Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowską,
jej hufce lub agendy w całorocznej działalności, bądź też przy organizacji różnych
przedsięwzięć harcerskich.
§4
PRZEBIEG KONKURSU
3) Aby wziąć udział w Plebiscycie należy w terminie od 6.04.2021 r. od godziny 10:00:00 do
6.05.2021 r. do godziny 23:59:59 przesłać poprzez Formularz dostępny na stronie
internetowej www.tadek.krakowska.zhp.pl zgłoszenie zawierające opis działalności
Kandydata wraz z uzasadnieniem.
4) Osoby, które są Laureatami poprzednich edycji, mogą zostać zgłoszone do Plebiscytu
wyłącznie w innej kategorii niż ta, w której zwyciężyli.
5) Osoby, które były nominowane w poprzedniej edycji, mogą zostać zgłoszone do Plebiscytu
powtórnie.
6) Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.04.2021 r. o godzinie 10:00:00 i kończy w dniu 29.05.2021
r. podczas Gali Finałowej.
7) Konkurs składa się z czterech etapów:
a) Etap I - zgłoszenia do Konkursu - rozpoczyna się w dniu 6.04.2021 r. o godzinie 10:00:00
i trwa do dnia 6.05.2021 r. do godziny 23:59:59.
b) Etap II – weryfikacja zgłoszeń i obrady Kapituły Plebiscytu wyłaniające 5 nominowanych
do tytułu Instruktora Roku w każdej z kategorii, rozpoczyna się 7.05.2021 r. i trwa do
12.05.2021 r.
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c) Etap III - ogłoszenie listy nominowanych w każdej z kategorii na stronie internetowej
www.tadek.krakowska.zhp.pl oraz na fanpage’u ZHP Chorągwi Krakowskiej w dniu
13.05.2021 r.
d) Etap IV – obrady Kapituły wyłaniające zwycięzców w 10 kategoriach – obrady Kapituły
rozpoczynają się w dniu 19.05.2021 r. i trwają do dnia 29.05.2021 r.
8) Organizator w ciągu 7 dni roboczych od chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń
skontaktuje się z każdym kandydatem w celu uzyskania zgody na dalszy udział w Plebiscycie.
W szczególności Organizator ma prawo odmówić przyjęcia do Plebiscytu Zgłoszenia lub
usunąć je z Plebiscytu w sytuacji, w której jego treść naruszałaby dobre imię osób trzecich,
dobre obyczaje, prawa osób trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie
obowiązującym prawem, jak również takich, które dotyczą Kandydatów, z którymi
Organizatorowi nie uda się skontaktować w terminie 7 dni roboczych od momentu
zakończenia przyjmowania zgłoszeń i uzyskać zgody na dalszy udział w Plebiscycie.
9) W sytuacji odmowy Kandydata uczestnictwa w Plebiscycie, Organizator nie ma obowiązku
skontaktowania się ze Zgłaszającym i powiadamiania go o tym fakcie, zaś dane zgłoszenie
jest odrzucane.
10) Wyłonienie zwycięzców następuje w drodze decyzji Kapituły. Spośród wszystkich
nominowanych, Kapituła wybierze zwycięzców każdej z kategorii, opisanych w punkcie
§3 Regulaminu.
11) Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Gali Finałowej Plebiscytu.
§5
NAGRODY
1) Zwycięzcom w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody.
2) Poza nagrodą, Organizator przyzna także Statuetki wszystkim zwycięzcom Konkursu.
Statuetki zostaną wręczone podczas Gali Finałowej wraz z imiennymi dyplomami.
§6
OBOSTRZENIA SANITARNE COVID-19
1) Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19, wszelkie elementy Gali Finałowej
Plebiscytu będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych
i sanitarnych. W związku z powyższym, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie
imprezy.
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§7
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU
1) W przypadku naruszenia przez Zgłaszającego lub Kandydata zasad określonych
w Regulaminie, Kandydat może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Plebiscycie.
2) Wykluczenie z uczestnictwa w Plebiscycie i pozbawienie prawa do Nagrody ma miejsce
w szczególności w przypadku ujawnienia, że Zgłaszający lub Nominowany nie spełnia
warunków określonych w §2 Regulaminu.
§8
PUBLIKACJA REGULAMINU
1) Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie ZHP Chorągwi Krakowskiej w Krakowie przy
ul. Karmelickiej 31 oraz na witrynie internetowej Plebiscytu.
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