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Załącznik nr. 2
Podczas Zlotu Harcerek odbędzie się szereg konkursów. Konkursy te będą oparte na współpracy zastępów i
współzawodnictwie między obozami zlotowymi. Celem konkursów jest umożliwienie harcerkom współpracy w
mniejszych grupach, aby mogły się lepiej poznać z harcerkami z innych obozów. Konkursy „Codzienne”,
„Wielkie” i „Sportowe” będą punktowane oddzielnie. Zastęp, który zdobędzie najwięcej punktów ze wszystkich
konkursów wygra pierwsze miejsce: “Mistrzynie Konkursów”.
Poniżej przesyłamy ogólny rozpis konkursów, aby jednostki mogły się do nich przygotować. Konkursy poniżej
opisane, mogą ulec zmianom w zależności od możliwości programowych oraz zarządzeń Komendantki Zlotu
Harcerek.
Zastępy
Założeniem tych konkursów jest: zastęp jest najważniejszą jednostką w naszej organizacji. Dlatego, gdziekolwiek
jest to możliwe, konkursy są przygotowane w taki sposób, aby zastępy współzawodniczyły ze sobą.
Punktacja
Konkursy są podzielone na trzy rodzaje: „wielkie”, „sportowe” i „codzienne”. Każde zajęcie dnia podlega
punktacji.
Przepisy / Sędziowie
Opis każdego konkursu będzie zawierał regulamin oraz wytyczne do sędziowania danego konkursu. Jedyną
osobą, która może zmienić reguły, jest Komendantka Zlotu lub jej pełnomocnik. Sędziowie indywidualnych
konkursów nie mogą zmieniać, ani dodawać przepisów.

Konkursy
KONKURSY CODZIENNE
Każdego dnia pomiędzy godziną 09:30-12:30, wszystkie zastępy będą brały udział w zajęciach na stacjach. W
sumie będzie około 40 stacji do ukończenia podczas całego zlotu. Każdego dnia zastęp bierze udział w 3 stacjach.
Niektóre stacje będą w formie konkursów, a inne w formie warsztatów. Zastępy będą musiały stawić się na danej
stacji o konkretnej porze. Punktacja obejmuje: punktualność, zameldowanie, okrzyk, język polski oraz

ukończenie zajęć na stacji. Punktacja jest prowadzona przez instruktorkę przy stacji. W następnym komunikacie
wyjdzie program ramowy i rozpis stacji.
Harcerki wychodzą poza teren obozu na zajęcia konkursowe zastępami. Wszystkie zastępy obozu biorą udział w
programie. Każda komendantka otrzyma rozpis zajęć w dniu rozpoczęcia Zlotu.
Na stacjach zastępy zetkną się z następującymi tematami:
1) Technika Harcerska: budowa ognisk, terenoznawstwo, przyrodoznawstwo, sygnalizacja, pierwsza pomoc,
pionierka
2) Wiadomości harcerskie: historia harcerstwa, wiadomości narodowe, geografia, materiały zebrane ze
sprawności MZO I, II, III
4) Śpiew
5) Religia
6) Prace ręczne
KONKURSY WIELKIE
1) Musztra Harcerska
Konkurs musztry będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie konkursem musztry między dwoma
obozami, druga część ocenia pełne umundurowanie drużyny i punktualne przybywanie jednostki na zajęcia
zlotowe. (Jednolitość umundurowania jednostki jest częścią konkursu.)
Alarm mundurowy - Komenda zlotu harcerek wykona niezapowiedziany alarm mundurowy, każdemu
obozowi. Liczony będzie czas od pierwszej sygnalizacji alarmu, do gotowości ostatniej harcerki w pełnym
umundurowaniu. W konkursie bierze udział cały obóz.
2) Technika Harcerska - Pionierka Obozowa
Punktacja pionierki będzie się składać z kilku części: codziennego przygotowywania budowli oraz końcowego
wyniku. Komisja złożona z instruktorek będzie odwiedzać każdy obóz, aby punktować postępy w budowie.
Instalacje obozowe, które będą punktowane to: brama, kapliczka, tablica rozkazów, ozdoby namiotowe,
umeblowanie namiotów, prycze. Uwaga: nie można używać gwoździ.
3) „Harcerstwo ma Talent” – Każdy obóz harcerek, w porozumieniu ze Zlotem Harcerzy, będzie przydzielony
do obozu harcerzy i będzie odpowiedzialny za wspólne przygotowanie pokazu. Więcej szczegółów, reguł i
tematów będą podane w późniejszym terminie.
4) Proporczyk Zastępu - Proporczyki zastępu będą ocenione za: wygląd, (czyli pomysłowość i wykonanie),
regulaminowość (Komunikat Zlotu Harcerek #2), obecność proporczyka za każdym razem, kiedy zastęp
wychodzi poza obóz, za stan proporczyka aż do końca Zlotu.
KONKURSY SPORTOWE
Konkursy sportowe odbędą się w następujących dyscyplinach:
1) Dwa Ognie lub Piłka Ręczna
2) Siatkówka
3) Piłka Nożna
4) „Ultimate Frisbee”

Drużyny będą losowane i będą grały w stylu turnieju pucharowego. W zależności od liczby drużyn, może być
dodana faza grupowa, która potem doprowadzi do fazy pucharowej.
Pełny regulamin sportowy zostanie rozesłany do komendantek obozów w późniejszym terminie.

Czuwaj!
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