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STATUT OCENĚNÍ POŘADATELŮ POSTUPOVÝCH KOL SOUTĚŽÍ PIONÝRA
Zdůvodnění: po úpravě pravidel pro udělování Pohárů Předsedy vlády nám vypadává
ocenění těch, kdo se věnují systematicky v oblasti kulturní pořádání postupových soutěží
na úrovni krajů i republiky. Dalším důvodem je snaha o rozvoj dalších soutěží na
postupovém principu – Stezka, vybíjená, uzlařské soutěže a i tady může možnost získání
ocenění působit motivačně.
štáb Sedmikvítku a sekce akcí a soutěží
Forma ocenění: čestné uznání a k tomu finanční částka vázaná na nákup materiálu či
vybavení, vázaného k oceňované činnosti. Celková finanční částka pro jeden rok je 30 000
Kč, přičemž pracovní skupina, složená ze zástupců štábu Sedmikvítku a štábů soutěží a
akcí, může s finanční částkou naložit dle vlastního hodnocení. Částku může rozdělit mezi
více vybraných pořadatelů, může ji v případě výjimečného počinu udělit jednomu
pořadateli nebo ji nemusí celou vyčerpat.
Zdůvodnění finanční částky - pořadatel krajského i republikového finále soutěže používá
zpravidla své vybavení a to se v průběhu let opotřebovává, touto cestou jej může alespoň
zčásti obnovovat z jiných než vlastních prostředků. Pro pořadatele v kategorii Soutěžní čin
roku je to pak cesta k zajištění potřebného vybavení.
Soutěž vyhlašuje a řídí sekce soutěží a akcí a její pracovní štáby – štáb Sedmikvítku, štáb
soutěží a případně další vzniklé štáby. Ta rozhoduje i o udělení ocenění a to v kategoriích
(v každé kategorii jeden subjekt a to bez ohledu na to, o jaký stupeň pořádané soutěže
jde):
-

Pořadatel Sedmikvítku
Pořadatel sportovní postupové soutěže Pionýra
Pořadatel tábornicko – přírodovědné soutěže
Pořadatel technické soutěže
Soutěžní čin roku (výjimečně dobrá akce, nový pořadatel krajských soutěží, který
dosáhl dobrých výsledků)

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ DO NOMINACE
1) pořádání oblastního/ krajského/republikového kola soutěže, přičemž pořadatel RF musí
současně pořádat, případně spolupořádat, i krajské kolo, byť jako součást větší akce
2) hodnocení oblastního/krajského/ republikového kola zpracované pořadatelem
(tzv.“Sami o sobě“), event. doplněné o články z místního tisku apod.
3) popis ostatních činností a aktivit pro děti a mládež, pořádaných subjektem ucházejícím
se o nominaci
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- KRITERIA PRO VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1) hodnocení oblastního/krajského/republikového kola
2) počet zapojených soutěžících včetně zapojených subjektů (na oblasti/kraji počet
zapojených PS, na úrovni republiky počet zapojených KOP, příp. ve specifických případech
u kulturních soutěží počet zapojených soutěžících podle krajů ČR)

- PODPŮRNÁ KRITÉRIA
1) počet ročníků oblastního/krajského/republikového kola, které subjekt pořádal (netýká
se kategorie Soutěžní čin roku)
2) jiné aktivity subjektu v oblasti soutěží v Pionýru

Nominace jsou zasílány z KOP nebo od členů sekce soutěží a akcí do 20. 12. příslušného
roku. Sekce se na vítězích soutěže shodne do 10. 1. následujícího roku a oznámí výsledky
VV ČRP.
Vyhodnocení pak probíhá jako součást koncertu Děti dětem v rámci vyznamenávání

Usnesení

VV ČRP

23.1. bere na vědomí:
- Štáb Sedmikvítku ve spolupráci se Štábem akcí a soutěží vytvořil dokument
k oceňování pořadatelů krajských a celorepublikových akcí (většinou republiková
kola Sedmikvítku);
- motivace pořadatelů;
- žádost, aby program fungoval již od rou 2017.
23.2. schvaluje statut ocenění bez připomínek.

23.3. vyhlašuje program k možnosti oceňování pořadatelů soutěží pro rok 2017.
(11,0,0)

