Regulamin plebiscytu Niezwyczajni
1. Celem plebiscytu ZHP „Niezwyczajni 2013", jest promowanie najlepszych prac członków ZHP
i inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które miały miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r.
do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada kapituła wyznaczona
przez Naczelnika ZHP. Zadaniem kapituły plebiscytu jest nominowanie autorów lub liderów
5 najlepszych przedsięwzięć ZHP, w 5kategoriach, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
Kapituła rozstrzyga również wnioski od kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje
w kwestiach spornych.
3. Prace kapituły wspiera sekretarz. Sekretarz kapituły udziela kompleksowej informacji na temat
przebiegu plebiscytu poprzez adres mailowy: niezwyczajni@zhp.pl.
4. Plebiscyt trwa od 9 stycznia 2014 r. do 1 marca 2014r. i jest podzielony na następujące etapy:
ETAP I. ZGŁOSZENIA - 9 – 19 stycznia 2014 r.
ETAP II. WERYFIKACJA -20 – 26 stycznia 2014 r.
ETAP III. GŁOSOWANIE - 10 – 23 lutego 2014 r.
ETAP IV. GALA - 1 marca 2014r.
5. Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, osoba
nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca w ZHP funkcję instruktorską, która w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. była autorem, liderem lub organizatorem
wyjątkowego przedsięwzięcia.
6. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne
ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.
7. Kandydata
zgłasza
się
poprzez
stronie www.facebook.com/niezwyczajni.

ankietę

aplikacyjną

zamieszczoną

na

8. Kandydatów można zgłaszać w pięciu kategoriach:
a. „Młody lider” (do 25 roku życia),
b. „Przeskoczyć siebie / wspólny cel”,
c. „Innowacja programowa”,
d. „Praca z kadrą”,
e. „W zielone gramy”.
9. Profile kandydatów i opisy
www.facebook.com/niezwyczajni.
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10.Proces weryfikacji zgłoszenia składa się z 3 elementów:
a. poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury;
b. pozytywnej weryfikacji komendy chorągwi 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 1 lutego 2014r.
12. Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną przez profil „Niezwyczajni”. Jeden
internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 5 kategorii. Głosowanie
będzie utajnione przez cały czas trwania.
13. Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły
w relacji 1:1.
14. Ogłoszenie laureatów plebiscytu odbędzie się podczas gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

