
REGULAMIN
ORGANIZACJI WYDARZENIA PROGRAMOWEGO

Zgłoszenie organizacji komendzie

1)  Dokumenty,  które  należy  dostarczyć  komendzie  hufca  przy  organizacji
wydarzenia programowego dla jednostek hufca:

• Regulamin z następującymi informacjami:
- cel wydarzenia,
- miejsce i data wraz z informacją odnośnie dojazdu (jeśli to konieczne),
- główny organizator oraz skład kadry wydarzenia,
- koszt (wpisowe),
- informacje dotyczące zgłoszeń,
- karta zgłoszenia (jeśli jest potrzebna),
- pakiet gwarantowany przez organizatorów w ramach wpisowego,
- wymagany ekwipunek uczestnika.

Pamiętaj! Regulamin powinien być przejrzysty, atrakcyjny i przyciągać jednostki
do wzięcia udziału w wydarzeniu.

• Program  wydarzenia -  możliwie  szczegółowy  opis  punktów  programu,
najlepiej w formie konspektu. 

• Preliminarz oraz zapotrzebowanie według umieszczonego wzoru. 

• Pisma,  np.  z  prośbą  o  udostępnienie  pomieszczenia  (oczywiście  jeśli  są
potrzebne), również wg podanego wzoru. 

2) Zgłoszenie organizacji  wydarzenia powinno nastąpić najpóźniej na  1 miesiąc
przed  planowanym  terminem,  w  formie  elektronicznej,  na  adres  e-mail:
program@kedzierzynkozle.zhp.pl.  Po  tym  terminie  komenda  hufca  nie  wyrazi
zgody na organizację wydarzenia.

Strona 1 z 2

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle
im. Władysława Planetorza



Informacje dodatkowe

1) Regulamin,  kartę zgłoszenia i  wszystkie potrzebne informacje,  należy wysłać
do  zainteresowanych  minimum  2  tygodnie przed  planowanym  terminem
wydarzenia.

2)  Jeśli  chcesz,  aby  informacja  o  organizowanym  przez  Ciebie  wydarzeniu
znalazła się na stronie hufca i/lub jego funpage'u, napisz krótką notkę zawierającą
podstawowe informacje (data, miejsce, planowany czas trwania) oraz zachęcającą
do udziału w nim, a następnie wyślij ją na adres e-mail  członka komendy hufca
ds. promocji i informacji.

Pamiętaj, aby zrobić to odpowiednio wcześniej,
by każdy miał okazję zobaczyć, co planujesz!

3)  Na  każde  wydarzenie  organizowane  w naszym hufcu  powinno  zbierać  się
wpisowe w minimalnej kwocie 1 zł - pozwoli to przynajmniej na zwrot kosztów
materiałów  programowych.  Wpisowe  należy  wpłacić  do  hufca  na  minimum
1 tydzień przed planowanym terminem wydarzenia.

4)  Rozliczenie ze  skarbnikiem  hufca,  z  pieniędzy  pozyskanych  z  wydarzenia,
powinno nastąpić najdalej do 2 tygodni po jego organizacji.

5)  Dokumenty  składane  drogą  elektroniczną  należy  wysyłać  w  formacie  .pdf
lub .doc.

6) Ostateczna interpretacja zasad oraz wszelkie wątpliwości rozstrzygane są przez
Komendę Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Pytania proszę kierować na adres e-mail
program@kedzierzynkozle.zhp.pl lub  bezpośrednio  do  zastępcy  komendanta
hufca ds. programu. 

Wzory dokumentów potrzebnych do organizacji znajdują się w załącznikach:
– zał. 1. Wzór preliminarza,
– zał. 2. Wzór zapotrzebowania,
– zał. 3. Wzór pisma. 

Regulamin  przyjęto  uchwałą  komendy hufca  nr  3/2015  z  dnia  31  października
2015 r. 
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