
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Zmieniaj lokalnie”  

 
Konkurs realizowany przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego 
 

1. Organizatorem konkursu „Harcerski wolontariusz w szkole”, zwanego dalej 
„Konkursem” jest Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego (ul. M. 
Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa). Konkurs jest realizowany w związku z 
zadaniem publicznym współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
 

2. Konkurs trwa od 20 października do 4 grudnia 2016 r.  
 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, członków trójek 
klasowych i samorządów szkolnych, liderów młodzieżowych, w tym liderów 
harcerskich będących uczniami gimnazjów i szkół średnich. 
 

4. Każda grupa zobowiązana jest: 
1.  zrealizować inicjatywę lokalną - dla swojego najbliższego otoczenia: szkoły, 

osiedla, drużyny, hufca, miasta, dzielnicy, itp.,  
2. opartą na diagnozie i opisie potrzeby społecznej - opiszcie, co robicie i 

dlaczego,  
3. promującej wolontariat – za realizację działań nie możecie otrzymywać 

wynagrodzenia 
 
Zadaniem zespołów jest zdiagnozowanie w swoim otoczeniu (szkoła, osiedle, gmina, 
hufiec itp.) społecznej potrzeby, którą można zaspokoić dzięki inicjatywie 
wolontariackiej. Wolontariat ma być też środkiem pozwalającym na szersze pokazanie 
takiej potrzeby w lokalnym środowisku. Działanie powinno zakończyć się przed 4 
grudnia, a jego podsumowanie powinno nastąpić w czasie Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, który co roku przypada w dniu 5 grudnia. Do opisu oraz promocji działań 
powinny być wykorzystane możliwości mediów społecznościowych, np. fanpage na 
Facebooku, konto na Twitterze itp. 
 

5. Celem konkursu jest promocja i motywowanie wolontariuszy oraz ich działania na 
rzecz lokalnego środowiska 
 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie grupy, zrealizowanie 
inicjatywy, przesłanie materiałów potwierdzających zrealizowanie inicjatywy, 
przygotowanie się do obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia) 



 
8. Grupy należy zgłaszać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 

1) do dnia 30. października 2016 na adres mailowy biuro.wps@zhp.pl o tytule: 
Konkurs_miasto realizowanej inicjatywy_nazwa grupy 
 

9. Do  05. grudnia 2016 r. należy przesłać: 
1. Sprawozdanie (załącznik nr 2) 
2. Fotorelację 
3. Inne materiały, którymi chcecie się z nami podzielić  

 
10. Wybrane inicjatywy zostaną opublikowane na stronie www oraz fanpage ZHP. 

Prosimy o oznaczenia Waszych działań hasztagiem #zmieniaj_lokalnie 
 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 9-11 grudnia w Zakopanem w czasie 
Zlotu Betlejemskiego. Uczestnicy konkursu wezmą udział w nieodpłatnych 
zajęciach: grach miejskich, warsztatach rozwijających, Mszy Świętej połączonej z 
przywitaniem w Polsce Betlejemskiego Światła Pokoju, koncercie dla 
wolontariuszy. 
 

12. Nagrodami w Konkursie jest 10 kart podarunkowych do składnicy harcerskiej 4 
żywioły o wartości 450 zł każda 

 
13. Oficjalne rezultaty zostaną opublikowane na fanpage zhp oraz na stronie 

internetowej zhp.pl. Dodatkowo do uczestników zostaną wysłane e-mailowo 
wyniki konkursu. 
 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału puli nagród oraz zmiany 
liczby nagrodzonych. 
 

15. Wszystkie nadesłane projekty konkursowe przechodzą do domeny publicznej i 
mogą zostać wykorzystane (z informacją o autorach) do kolejnych propozycji 
programowych. 
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