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KOMENDA CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP 

ogłasza konkurs na 

ORGANIZATORA ZLOTU CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ  

 

Zlot Chorągwi Dolnośląskiej to przedsięwzięcie programowe skierowane do zuchów, 
harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników Chorągwi. Zlot powinien być trzydniowym 
przedsięwzięciem, odbywającym się w terminie 20-22 maja 2016 roku.  

 

Kryteria wyboru organizatora Zlotu Chorągwi 2016: 

1. organizator Zlotu, 
2. komendant Zlotu, 
3. skład komendy Zlotu, 
4. akceptacja komendy Zlotu przez komendę hufca lub hufców, 
5. koncepcja programowa Zlotu, 
6. koncepcja organizacyjna Zlotu, 
7. koncepcja finansowania Zlotu oraz pozyskiwania środków, 
8. koncepcja promocyjna Zlotu, 
9. współpraca z jednostkami samorządowymi i innymi partnerami, 
10. harmonogram przygotowań Zlotu. 

 
Do konkursu mogą zgłosić się: komenda hufca lub grupa komend hufców. 

 
Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2015 roku na maila 

julianna.zapart@dolnoslaska.zhp.pl na załączonym do konkursu formularzu. 
W lipcu i sierpniu będą prowadzone rozmowy ze komendami zgłaszającymi chęć 

organizacji Zlotu. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 września 2015 roku. 

 

Wszelkie pytania można kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu:  
hm. Julianna Zapart – zastępczyni Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą 

Kontakt: julianna.zapart@dolnoslaska.zhp.pl  
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OPIS KRYTERIÓW WYBORU 

KRYTERIUM WYMAGANIA PUNKTACJA MAX 

KOMENDANT 
ZLOTU 

Komendantem może być czynny 
instruktor, w stopniu minimum 
podharcmistrza. 

0-2 pkt.- czynny instruktor w stopniu co najmniej podharcmistrza  
(1 – phm., 2 – hm.)* 
0-3 pkt. – doświadczenie w organizacji dużych imprez 
0-2 pkt. – posiadanie Odznaki Kadry Programowej (1 – BOKP, 2 – 
SOKP, ZOKP) 

2 pkt. 

SKŁAD KOMENDY 

Instruktorzy posiadający 
doświadczenie lub/i przygotowanie 
w obszarze, za który będą 
odpowiedzialni. 

0-3 pkt. – kompetencje i doświadczenie osoby ds. programu 
0-3 pkt. – kompetencje i doświadczenie osoby ds. organizacyjnych 
0-3 pkt. – kompetencje i doświadczenie osoby ds. finansowych 
0-3 pkt. – dodatkowi specjaliści w składzie komendy 

12 pkt. 

KONCEPCJA 
PROGRAMOWA 

ZLOTU 

Program Zlot musi być dopasowany 
do wszystkich pionów 
metodycznych, nawiązywać do 
kultury (jako forma podsumowania 
propozycji programowej). 

0-3 pkt. – realizacja metody i metodyk w programie 
0-3 pkt. – atrakcyjność programu 
0-3 pkt. – odniesienie koncepcji programowej do kultury 

9 pkt. 

KONCEPCJA 
ORGANIZACYJNA 

ZLOTU 

Zlot musi się odbyć na terenie, który 
pomieści minimum 1000 
uczestników, z odpowiednim 
zabezpieczeniem, w tym 
medycznym, sprzętowym, 
sanitarnym. 

0-3 pkt. – koncepcja logistyki Zlotu 
0-3 pkt. – koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa 
0-3 pkt. – koncepcja zagospodarowanie terenu 

9 pkt. 



 

  
  

KONCEPCJA 
FINANSOWANIA 

ZLOTU ORAZ 
POZYSKIWANIA 

ŚRODKÓW 

Zlot musi się finansować ze środków 
pozyskanych z zewnątrz oraz składki 
zadaniowej uczestników. 

0-5 pkt. – prawidłowo sporządzony budżet  
0-5 pkt. – plan pozyskiwania środków 

10 pkt. 

KONCEPCJA 
PROMOCJI ZLOTU 

Koncepcja promocyjna musi mieć 
na celu dotarcie do wewnątrz oraz 
na zewnątrz organizacji.  

0-2 pkt. – koncepcja promocji do wewnątrz organizacji 
0-2 pkt. – koncepcja promocji na zewnątrz organizacji 

4 pkt. 

WSPÓŁPRACA Z 
JEDNOSTKAMI 

SAMORZĄDOWYMI 
I INNYMI 

PARTNERAMI 

Zlot musi się odbywać w 
porozumieniu z władzami i 
partnerami na terenie odbywania się 
Zlotu. 

0-3 pkt. – współpraca z jednostkami samorządowymi 
0-3 pkt. – współpraca z partnerami sektora prywatnego 

6 pkt. 

HARMONOGRAM 
PRZYGOTOWAŃ 

ZLOTU 

Działania związane z 
przygotowaniem Zlotu powinny 
rozpocząć się najpóźniej we 
wrześniu. Harmonogram powinien 
uwzględniać najważniejsze 
elementy procesu przygotowania 
Zlotu. 

0-5 pkt. – racjonalne zaplanowanie terminów przygotowania Zlotu 
0-3 pkt. – wyznaczenie kamieni milowych 

8 pkt. 

RAZEM 60pkt  

*brak spełnienia warunku dyskwalifikuje z możliwości organizacji Zlotu 
 
Rozmowy zostaną podjęte z komendami, które uzyskają minimum 40 pkt. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

ZLOT CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ 2016 

 
1. Organizator: 

 

2. Osoba kontaktowa: 

 

3. Proponowany skład komendy Zlotu: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień Dotychczasowe 
doświadczenie 

Proponowany zakres 
obowiązków 

1.     

2.     

3.     

…     

 

4. Miejsce Zlotu (w tym: miejsce i sposób zakwaterowania uczestników oraz realizacji 
programu) 

 

5. Koncepcja programowa Zlotu 

 

6. Koncepcja organizacyjna Zlotu 

 

7. Koncepcja finansowa oraz pozyskiwania środków 

 

8. Współpraca z jednostkami samorządowymi i innymi partnerami 

 



 

  
  

9. Koncepcja promocyjna Zlotu 

 

10. Harmonogram przygotowań Zlotu 

Lp. Termin Zadanie Osoba odpowiedzialna Uwagi 

1.     

2.     

3.     

…     

 

11. Oczekiwania wobec Komendy Chorągwi 

 


