
Regulamin Plebiscytu

 Celem plebiscytu Hufca ZHP Poznań-Wilda "Wildeckie Pióra 2021" jest
promowanie instruktorów, wędrowników oraz drużyn/gromad i szczepów
przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły
się w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r.
 Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada z-ca
komendanta Hufca ds. pracy z kadrą.
 W skład kapituły plebiscytu wchodzi komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda oraz
oraz osoby zaangażowane w tworzenie danej edycji plebiscytu.
 Zadaniem kapituły jest weryfikowanie przesłanych zgłoszeń pod względem
merytorycznym.
 Plebiscyt trwa od I połowy grudnia do I połowy lutego i jest podzielony na
następujące etapy:
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I ETAP
- przedstawienie kategorii –I połowa grudnia
-rozpoczęcie zgłoszeń kandydatów -II połowa grudnia
II ETAP
-weryfikacja zgłoszeń i obrady komisji -styczeń
-przedstawienie kandydatów -styczeń
III ETAP
-głosowanie na kandydatów -styczeń/luty
-Finał Gali: W okolicach DMB –w formie stacjonarnej,
6. Kandydatem w plebiscycie może być każda osoba zrzeszona w Hufcu Poznań-
Wilda, która wpisuje się w warunki opisane w poszczególnych kategoriach.
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7. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki
organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy
harcerstwa.
8. Kandydatów zgłaszamy poprzez specjalną formatkę FORMS.
     Potrzebne będą następujące dane:
- imię i nazwisko zgłaszanego kandydata,
- posiadany przez kandydata stopień,
- mail oraz numer telefonu kandydata (będzie potrzebny do potwierdzenia
uczestnictwa),
- krótki opis kandydata wpisujący się w jedną z 3 kategorii głównych.
9. Dokładne opisy kategorii są dostępne w niniejszym dokumencie oraz na
portalach Facebook, Instagram oraz na stronie www.poznanwilda.zhp.pl.
10. Proces weryfikacji zgłoszenia w pierwszym etapie składa się z 3 elementów: 
a. poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury, 
b. pozytywnej weryfikacji komendy hufca pod względem opłacenia składek, wpisu
do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej (w przypadku instruktorów), 
c. zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i
wykorzystanie wizerunku kandydata.
11. Lista nominowanych zostanie opublikowana w styczniu we wszystkich mediach
społecznościowych hufca.
12. Głosowanie na kandydatów odbywać się będzie drogą elektroniczną przez
Forms. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.
13. Ogłoszenie laureatów plebiscytu odbędzie się podczas Gali z okazji Dnia Myśli
Braterskiej.
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https://poznanwilda.zhp.pl/

