KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO OKRĘGU GORZOWSKIEGO
W ZAKRESIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Okręgowa Komisja Młodzieżowa zaprasza wszystkie Koła PZW naszego Okręgu na :
,,Najaktywniejsze Koło PZW Okręgu Gorzowskiego w zakresie pracy z młodzieżą”
Jednocześnie apelujemy do działaczy i opiekunów pracujących z młodzieżą o organizację szkoleń
i zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa oraz innych dziedzin zmierzających do zwiększenia stanu
osobowego dzieci i młodzieży w Polskim Związku Wędkarskim w 2017 roku.
Założenia:
Celem konkursu jest zainteresowanie Kół pracą z młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę
ekologiczną, wędkarską, sportową oraz organizację zawodów i innych form aktywnego wypoczynku.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni po udokumentowaniu realizacji załączonego do zgłoszenia planu pracy
i po zsumowaniu punktów uzyskanych zgodnie z regulaminem konkursu:
Upominki i wyróżnienia: (upominki w formie bonów z przeznaczeniem na działalność
z młodzieżą)
1 miejsce - 700 zł., puchar (patera)
2 miejsce - 600 zł., puchar (patera)
3 miejsce - 500 zł., puchar (patera)
4 miejsce - 400 zł., i dyplom
5 miejsce - 300 zł., i dyplom
6 miejsce - 200 zł., i dyplom
W przypadku zgłoszenia Koła, które uzyska poniżej 500 pkt., Okręgowa Komisja Młodzieżowa
podejmie decyzję czy Koło zostanie sklasyfikowane, czy otrzyma wyróżnienie.
Regulamin konkursu
Ocena i wyłonienie zwycięzców dokonane zostaną w oparciu o punktację uzyskaną za niżej wymienione
udokumentowane działania:
Ilość punktów

Lp
.
1.

Opis zadania
Za każdego nowego członka uczestnika przyjętego do Związku:

10 pkt.

2.

Za każdą działającą w Kole lub Klubie szkółkę wędkarską (za szkółkę uważa się
prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zorganizowanej grupie,
udokumentowanej dziennikiem szkoleń i zgłoszonej w Okręgowej Komisji
Młodzieżowej)
Za zorganizowanie imprezy wędkarskiej dla młodzieży nie zrzeszonej do lat 16-tu
Za udział każdego członka uczestnika w zawodach wędkarskich na szczeblu:
Koła
Okręgu
Krajowym
Za instruktora młodzieży (ksero legitymacji)

150 pkt.

3.
4.

5.

50 pkt.
10 pkt.
20 pkt.
50 pkt.
30 pkt.

Za inspektora młodzieży (ksero legitymacji)
6.
7.
8.

9.
10.
11.

50 pkt

Zorganizowanie wycieczki
Za zorganizowanie obozu wędkarskiego – ekologicznego pod nadzorem Okręgu
Za wydatkowanie z budżetu Koła środków finansowych na działalność z
Młodzieżą:
Koło PZW do 200 członków PZW za każde 10 zł.
Koło PZW od 201 do 500 członków PZW za każde 20 zł.
Koło PZW powyżej 500 członków PZW za każde 40 zł.
(bez otrzymanych nagród z poprzedniego roku)
Za uzyskane dotacje z innych źródeł, za każde 100 zł.
Za zawarcie porozumienia z innymi organizacjami (do oceny komisji)
Koła, które zorganizowały lub dokonały innych czynności służących działalności
PZW – po udokumentowaniu tego faktu podlegają odrębnej weryfikacji i punktacji
przez Okręgową Komisję Młodzieżową.

25 pkt.
200 pkt.

5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
10 pkt.
Do 20 pkt.
Punkty przyznaje
Komisja do
50 pkt

O przyznaniu punktów w konkursie zdecyduje powołana Komisja wyłoniona z przedstawicieli
Okręgowej

Komisji

Młodzieżowej,

Biura

Okręgu

oraz

ZO

na

podstawie

przesłanych

i zweryfikowanych materiałów w tym zdjęć szkoleniowych, przeprowadzonych zawodów, odbytych
obozów wędkarskich z obowiązkowo podanymi datami urodzin uczestników.
Do dokumentacji zaliczamy:
1. Dziennik szkoleń. Dokumenty z prowadzenia szkółki wędkarskiej.
2. Lista nowo przyjętych członków uczestników z podanymi datami urodzin.
3. Lista nowo przyjętych członków uczestników ze szkółek wędkarskich lub innych form
szkolenia (np. warsztaty wędkarskie) z podanymi datami urodzin (ksero rozliczenia wpłat).
4. Protokoły z przeprowadzonych zawodów wędkarskich (ew. lista startowa z podpisami lub lista
wręczonych upominków z podpisami ) – kserokopie.
5. Kserokopie

uchwał

przyznających

środki

finansowe

na

działalność

z

młodzieżą

i ich rozliczenie.
6. Inne dokumenty świadczące o przyznaniu dotacji na działalność z młodzieżą .
7. Kopie zawartych porozumień z innymi organizacjami w tym ze szkołami, ZHP itp.
8. Kserokopie licencji inspektorów i instruktorów wędkarskich.
Komplet materiałów za dany rok należy przesłać na adres biura Okręgu w terminie
do 30 listopada danego roku. Dokumenty muszą być podpisane (czytelnie) przez 2 osoby
z Zarządu Koła.
Okręgowa Komisja Młodzieżowa informuje, że Koła chcące ubiegać się o dofinansowanie imprezy
z okazji „Dnia Dziecka” powinny przysłać do biura Okręgu sprawozdanie z przeprowadzenia imprezy
w 2016 roku oraz złożyć wniosek o dofinansowanie do końca lutego 2017 roku.
W obydwu przypadkach liczy się data dostarczenia do biura Okręgu.
Wnioski przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Okręgowa Komisja Młodzieży

