Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Chrzanów
im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego
Zespół Promocji i Informacji
promocja@chrzanow.zhp.pl

Regulamin
Działania Zespołu Promocji i Informacji
Hufca ZHP Chrzanów
im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego
1. Postanowienia ogólne
I.

II.
III.

IV.

Zespół Promocji i Informacji zwany dalej „ZPiI” lub „Zespołem” jest
zespołem harcerskim działającym
w Hufcu ZHP Chrzanów im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego.
Zespół Promocji i Informacji jest powoływany rozkazem przez
Komendanta Hufca ZHP Chrzanów
Celem ZPiI jest:
i. Stałe doskonalenie i stymulowanie rozwoju członków zespołu w
zakresie nowych mediów.
ii. Poszerzanie informatyzacji na terenie działalności hufca.
iii. Polepszanie wizerunku hufca wewnątrz oraz na zewnątrz
organizacji.
iv. Doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrz hufca.
v. Kształcenie kadry z zakresu promocji i wizerunku.
vi. Promocja działalności hufca ZHP Chrzanów w środowisku
lokalnym.
Zadaniami ZPiI jest:
i. Budowa i prowadzenie nowoczesnych serwisów internetowych
Hufca ZHP Chrzanów oraz Letniej Bazy Obozowej Hufca ZHP
Chrzanów w Szarym Dworze.
ii. Monitorowanie i nadzór nad stronami, fanpage’ami oraz blogami
jednostek hufca.
iii. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej imprez Hufca ZHP
Chrzanów.
iv. Kontakt z mediami po uzgodnieniu z Komendą Hufca ZHP
Chrzanów.
v. Prowadzenie profilu hufcowego na portalu społecznościowym
Facebook.
vi. Inne zlecone przez Komendę Hufca ZHP Chrzanów.

2. Członkowie Zespołu Promocji i Informacji.
I.
II.

Szefem Zespołu Promocji i Informacji jest osoba mianowana rozkazem
przez Komendanta Hufca ZHP Chrzanów.
Skład zespołu dobierany jest przez Szefa ZPiI, a następnie zatwierdzany
w rozkazie Komendanta Hufca.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Szef Zespołu Promocji i Informacji może wybrać Zastępcę Szefa Zespołu
Promocji i Informacji z dobranego składu.
W Skład ZPiI mogą wchodzić osoby z przydziałem służbowym do Hufca
ZHP Chrzanów.
Członek Zespołu może zrezygnować z działalności w zespole, a o swojej
decyzji powiadamia Szefa ZPiI co najmniej 14 dni przed rezygnacją.
Osoba rezygnująca z działania w Zespole jest zobowiązana do zwrotu
wszelkich rzeczy, które nabyła z związku z pełnioną funkcją.
Szef Zespołu Promocji i Informacji może zwolnić członka zespołu z
powierzonych mu funkcji.
Szef ZPiI informuje osobę zwalnianą z funkcji z 14 dniowym
wyprzedzeniem o podjętej decyzji podając powód decyzji.
O zmianach w składzie zespołu Szef ZPiI jest zobowiązany do
poinformowania Komendanta Hufca ZHP Chrzanów
Komendant Hufca ZHP Chrzanów podaje do wiadomości w rozkazie
informację o zmianach personalnych w ZPiI
Liczebność ZPiI zależy do decyzji Szefa ZPiI.

3. Funkcjonowanie Zespołu Promocji i Informacji
I.

II.
III.

IV.
V.

Członkowie zespołu mają przydzielone funkcje i zakres obowiązków, do
których wykonywania zobowiązują się. (Zakres obowiązków zostaje
upubliczniony na stronie Hufca ZHP).
Podstawą funkcjonowania zespołu jest komunikacja drogą
elektroniczną.
Szef Zespołu może zarządzić spotkanie Zespołu Promocji i Informacji po
wcześniejszym (7 dniowym) poinformowaniu członków ZPiI o
planowanym spotkaniu.
Miejsce spotkania podaje do wiadomości Szef Zespołu, a zakres
omawianych spraw przesyła drogą elektroniczną.
Zespół wykorzystuje nowe technologie w celach komunikacji (mail,
grupa dyskusyjna, itd.).
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4. Sprzęt Zespołu
I.

II.

Zespół może korzystać z urządzeń znajdujących się w budynku
Komendy Hufca ZHP Chrzanów (komputer, drukarka, skaner, ksero,
rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika).
Członkowie Zespołu korzystają również z własnego sprzętu typu: aparat
fotograficzny, kamera, laptop, etc.

5. Współpraca Zespołu Promocji i Informacji z jednostkami Hufca
ZHP Chrzanów
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

Poprzez jednostkę Hufca ZHP Chrzanów rozumie się każdą drużynę
harcerską, drużynę starszoharcerską, drużynę wędrowniczą, gromadę
zuchową, krąg, klub, związek drużyn, szczep działający przy Hufcu ZHP
Chrzanów.
Zespół Promocji i Informacji Hufca ma prawo do przeprowadzania
audytów stron, wydarzeń, fanpage’ów, blogów jednostek Hufca ZHP
Chrzanów.
Audyt stron, wydarzeń, fanpage’ów, blogów jednostek odbywa się na
bieżąco z podsumowaniem co pół roku.
Zespół Promocji i Informacji może żądać zmian w treści stron,
wydarzeń, fanpage’y, blogów jednostek Hufca ZHP Chrzanów.
Blog jednostki podlega takim samym zasadom jak strona WWW
jednostki.
Strony WWW jednostek Hufca ZHP Chrzanów.
i. Strony jednostek Hufca ZHP Chrzanów muszą spełniać
wymagania minimum stron ZHP harcerskiego Internetu.
(Załącznik nr 1 do regulaminu.)
ii. Strony jednostek Hufca ZHP Chrzanów nie mogą w żaden sposób
obrażać lub sugerować żadnych treści negatywnych lub
nawiązujących do rzeczy sprzecznych ze Statutem ZHP i/lub
Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
iii. Na stronie jednostki musi znajdować się odnośnik do strony
Hufca ZHP Chrzanów w formie identyfikatora i/lub loga Hufca
ZHP Chrzanów.
iv. Strona jednostki nie może zawierać zdjęć przedstawiających
Związek Harcerstwa Polskiego lub Hufiec ZHP Chrzanów w
negatywnym świetle.
v. Zespół Promocji i Informacji służy pomocą przy obsłudze stron
WWW.
Fanpage jednostek na portalach społecznościowych.
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VIII.

IX.

X.

i. Fanpage nie mogą w żaden sposób obrażać lub sugerować
żadnych treści negatywnych lub nawiązujących do rzeczy
sprzecznych ze Statutem ZHP i/lub Prawem i Przyrzeczeniem
Harcerskim.
ii. Na fanpeg’u jednostki powinna znajdować się informacja o
przydziale jednostki, środowisku działania, osobie
odpowiedzialnej za prowadzenie jednostki oraz osobie
odpowiedzialnej za prowadzenie fanpage’a..
iii. Zdjęcie profilowe powinno w jakiś sposób odnosić się do Związku
Harcerstwa Polskiego/jednostki.
iv. Każde zdjęcie w tle musi posiadać identyfikator ZHP i/lub logo ZHP
oraz identyfikator hufca i/lub logo hufca oraz ewentualnie logo
jednostki.
v. Zespół Promocji i Informacji służy pomocą w obsłudze fanpage’y
jednostek.
Wydarzenia facebook jednostek Hufca ZHP Chrzanów.
i. Wydarzenia nie mogą promować sytuacji sprzecznych ze
Statutem ZHP i/lub Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
ii. Wydarzenia powinny promować imprezy związane z
działalnością jednostki.
Tworzenie wydarzeń facebook Hufca przez Zespół Promocji i
Informacji.
i. Zgłoszenie utworzenia wydarzenia Hufca musi wpłynąć do
Zespołu Promocji i Informacji co najmniej 14 dni przed
planowaną datą publikacji.
ii. Każde zgłoszenie musi zawierać:
a) Proponowany tytuł wydarzenia.
b) Proponowany opis wydarzenia.
c) Proponowane zdjęcie w tyle wydarzenia (lub projekt
zdjęcia w tle spełniające warunki grafik oraz zdjęć
zawartych w tym regulaminie.). W przypadku braku
proponowanego zdjęcia, ZPiI zastrzega sobie prawo do
samodzielnego przygotowania grafiki.
d) Osobę odpowiedzialną za organizację przedsięwzięcia.
e) Zgłoszenia przyjmowane są na mail:
promocja@chrzanow.zhp.pl.
Tworzenie grafiki przez Zespół Promocji i Informacji
i. Zespół wykonuje grafiki powierzone w zadaniach przez Komendę
Hufca ZHP Chrzanów, na potrzeby zespołu lub na prośbę
jednostki.
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XI.

ii. Prośba o stworzenie grafiki powinna wpłynąć do zespołu 14 dni
przed planowanym terminem publikacji.
iii. Prośba powinna zawierać projekt grafiki. W przypadku jego braku
ZPiI zastrzega sobie prawo do samodzielnego stworzenia grafiki
na dany temat.
iv. Prośby o stworzenie grafiki należy przesyłać na adres
promocja@chrzanow.zhp.pl
Grafiki/Zdjęcia upubliczniane na stronach, fanpage’ach oraz
wydarzeniach jednostek.
i. Upubliczniane zdjęcia oraz grafiki nie mogą w negatywny sposób
przedstawiać Związku Harcerstwa Polskiego lub Hufca ZHP
Chrzanów.
ii. Upubliczniane zdjęcia oraz grafiki nie mogą w żaden sposób
kolidować z treścią przekazywaną w Statucie ZHP i/lub Prawie i
Przyrzeczeniu Harcerskim.
iii. Zdjęcia oraz grafiki dodawane seryjnie (albumy) nie musza być
oznaczone logotypem. Każde inne zdjęcie musi zawierać
minimum identyfikator ZHP i/lub logo ZHP
iv. Zabrania się promowania zdjęć i grafik naruszających dobre imię
ZHP oraz Hufca ZHP Chrzanów.

6. Postanowienia końcowe
I.
II.
III.
IV.

V.

Zespół Promocji i Informacji może zostać rozwiązany rozkazem
Komendanta Hufca ZHP Chrzanów.
Członkowie ZPiI odpowiadają za sprzęt im powierzony w ramach swojej
działalności.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Szefa Zespołu Promocji i
Informacji.
Zmiany w regulaminie musza być zatwierdzone przez przynajmniej
połowę składu Zespołu Promocji i Informacji, następnie przez Komendę
Hufca ZHP Chrzanów.
Regulamin działa Zespołu Promocji i Informacji został zatwierdzone
przez Komendę Hufca ZHP Chrzanów uchwałą nr 19/KH/2015 z dnia
21.03.2016r
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