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Regulamin Hufcowych Oskarów 2018 
 
 

       1. Organizatorem Hufcowych Oskarów jest Komenda Hufca ZHP 

       Częstochowa, koordynatorką działań pwd. Natalia Zalas.                                   

 2. Hufcowe Oskary to plebiscyt, który ma na celu wyłonić najlepsze osoby 

       działające w Hufcu według poszczególnych kategorii: 

 Zuchowy Drużynowy Roku i Drużynowy Roku 

 Instruktor Roku 

 Harcerka Roku 

 Harcerz Roku 

 Miss Hufca 

 Mister Hufca 

 Wyczyn roku 

 Odkrycie Roku 

 Duet Roku 

 Uśmiech Roku 

 Motywator 

 Pomocna dłoń 

 Specjalista 

 Oskar za całokształt - nie oddajemy głosów 

 

3. Głosowanie będzie odbywać się w dwóch etapach 

 a. I etap - drużyna wybiera do każdej kategorii trzech kandydatów. 

   b. II etap - z 3 osób, które otrzymały najwięcej głosów wybieramy 1. 

Wygrywa kandydat z największą ilością głosów w II turze. 

      4. W kategoriach Harcerka Roku; Harcerz Roku; Miss Hufca; Mister Hufca; 

Wyczyn roku; Odkrycie Roku; Uśmiech Roku nie oddajemy głosów na 

instruktorów. 



  
  

5. W kategoriach wymienionych w pkt. 4, oraz: Duet Roku, nie oddajemy 

głosów na członków Komendy Hufca. 

6. I etap głosowania odbywa się do 2 czerwca 2018 roku do godziny 18:00 za 

pomocą elektronicznego formularza. 

7. II etap głosowania odbywa się do 9 czerwca 2018 roku do godziny 23:59 za 

pomocą elektronicznego formularza. 

8. Każda jednostka podczas tury może głosować TYLKO JEDEN RAZ*. 

*Szczep oraz Związek Drużyn jako jednostka organizacyjna może oddać 

osobno dodatkowy głos. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone na Hufcowej Gali Oskarów podczas Zlotu Hufca. 

10. Udział w głosowaniu na Hufcowe Oskary biorą wszystkie jednostki 

organizacyjne Hufca, Komisja Rewizyjna Hufca oraz Komenda Hufca jako 

jeden głos. 

11. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie głosowania jest pwd. Natalia Zalas. 

Wszystkie informacje publikowane będą na stronie Hufca. 

12. Organizatorzy mając na celu ukazanie zaangażowania jednostek w 

głosowanie na poszczególnych kandydatów poinformują o ilości zdobytych przez 

nich głosów w czasie Gali Oskarów. 

13. Kwestie sporne rozstrzyga Komenda Hufca ZHP Częstochowa. 

 

 

KRYTERIA 

Zuchowy/a Drużynowy/a Roku i Drużynowy/a Roku: 

W tej kategorii występuje podział na metodykę zuchową i pozostałe. 

 

Jest to osoba, która jest wzorem do naśladowania. Z łatwością bez pomocy mapy 

czy kompasu potrafi wyprowadzić wszystkich z lasu prosto na szlak. Jest 

przyjacielem i drogowskazem dla członków swojej drużyny. 

 

 

 



  
  

 

 

Instruktor/ka Roku: 

Jest to osoba, która swoją wiedzę i doświadczenie chętnie przekazuje innym przy 

tym pogłębiając swoje umiejętności. Jest starszym bratem, który zawsze wskaże 

prawidłową drogę do osiągnięcia doskonałości. 

 

Harcerz/Harcerka Roku: 

Jest to osoba, która swoją postawą wyróżniła się na tle innych harcerzy/harcerek. 

Godnie reprezentuje dobre imię drużyny oraz Hufca. Rozwija swoje umiejętności, 

jest chętny/a do działania. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki. 

 

Miss Hufca: 

Jest to harcerka, która swoim wdziękiem potrafi oczarować niejednego harcerza. 

Jest atrakcyjna, a swoim przykładem pokazuje jak powinien wyglądać ideał 

harcerki. Jej mundur jest zawsze schludny i nienaganny. 

 

Mister Hufca: 

Jest to harcerz, który jest męski, wysportowany, a zarazem uroczy i romantyczny. 

Swoim spojrzeniem, głosem i postawą onieśmieli każdą harcerkę. W mundurze 

wygląda niczym Heros z mitologii greckiej. 

 

Wyczyn Roku: 

Jest to osoba, która dokonała czegoś niesamowitego. Stale podnosi sobie 

poprzeczki i stara się zarażać wokół innych swoją motywacją. Jest przykładem, że 

chcieć to móc. 

 

Odkrycie Roku: 

Jest to osoba, która pojawiła się niespodziewanie, zaskoczyła wszystkich swoją 

postawą. Pokazała innym, że można wyjść ze swojej jednostki i zrobić coś 

dobrego dla szerszego grona. 

 

 



  
  

 

 

Duet Roku: 

Są to dwie osoby, które zawsze i wszędzie spotkasz razem, są przykładem pracy 

zespołowej, wszystkie decyzje podejmują wspólnie. Łączy ich nierozerwalna więź 

przyjaźni, która przetrwała niejedne wzloty i upadki. 

 

Uśmiech Roku: 

Jest to osoba, którą zawsze widzimy uśmiechniętą, swoim optymizmem napawa 

każdego wokół, a jej uśmiech jest rodem z Hollywood. Potrafi rozweselić 

niejednego smutasa. 

 

Motywator: 

Jest to osoba, która potrafi zmotywować nawet największego lenia do pracy. Jest 

pełna pomysłów, którymi dzieli się z innymi, aby mogli się rozwijać. Podczas 

rozmowy z nią wiesz, że chcesz mierzyć wyżej. 

 

Pomocna Dłoń: 

Jest to osoba, która zawsze jest chętna nieść pomoc. Można ją spotkać na 

różnych wydarzeniach hufcowych czy też na Pająku, podczas noszenia drewna 

czy trzepania koców. Jest zawsze gotowa pełnić służbę w dobrej sprawie, nie 

opuści nikogo w potrzebie, chętniej daje niż bierze. 

 

Specjalista: 

Jest to osoba, która w swojej dziedzinie osiąga mistrzostwo. Ciągle rozwija swoje 

umiejętności oraz chętnie się nimi dzieli z innymi. Zdecydowanie można nazwać 

go ekspertem w swojej dziedzinie. 


