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I.
Okruh – volnočasové aktivity
uskutečnit nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní výlet do přírody, za
kulturou, rekreační a odpočinkové pobyty ( nad 2 dny) – nelze započítat
sportovní soustředění
uskutečnit nejméně 2 besedy
uskutečnit o zimních, jarních, letních či jiných prázdninách tábor (nad
pět dnů)
navštívit 3 výstavy či muzea
uskutečnit minimálně 3 kulturní, vzdělávací nebo společenské akce
mimo den pravidelných schůzek (výstava, beseda, kino, divadlo apod.) –
nelze započítat sportovní soutěže
II.
Okruh – volnočasové aktivity
kolektiv uspořádá min. 1 brigádu na zlepšení životního prostředí, úklidu
obce či města
kolektiv uspořádá min. 1 brigádu při údržbě výstroje, výzbroje nebo
prostor, které kolektiv užívá ke své činnosti (klubovna, cvičiště, táborová
základna,…)
kolektiv zorganizuje min. 1 akci nebo provede sběr druhotných surovin,
bylin či jiných výkupních materiálů
kolektiv se zapojí do akce Recyklujeme s hasiči!, Den proti rakovině, 72
hodin nebo jiné aktuální veřejné akce organizované SH ČMS a partnery
kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného –
ZTP apod. (nejméně po dobu 3 měsíců)
kolektiv uspořádá libovolnou volnočasovou akci (vyjma akce sportovní)
pro ostatní kolektivy mladých hasičů nebo dětskou veřejnost
III.
Okruh – neformální zájmové vzdělávání mladých hasičů
kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializací →
povinné pro všechny kolektivy. Pozn: Je – li v kolektivu více soutěžních
družstev, musí podmínku 5 odznaků splnit každé družstvo zapojené do
soutěžního ročníku.
IV. Okruh – volnočasové aktivity
uskutečnit nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní sportovní
soustředění (2-3 dny)
kolektiv uskuteční alespoň 2 kulturní programy (valná hromada, základní
škola, mateřská škola, jiné)

 kolektiv zhotoví alespoň 3 nástěnky s problematikou PO, které umístí na
veřejné místo
 kolektiv zašle kresbu, povídku nebo jinou alternativu tvorby do soutěže
„PO očima dětí“
 kolektiv se zúčastní min. 2 sportovních soutěží nad rámec postupových
kol hry Plamen
 kolektiv uspořádá libovolnou sportovní akci pro ostatní kolektivy
mladých hasičů nebo dětskou veřejnost
Povinnou podmínkou účasti v okresním kole hry Plamen je registrace na OSH
(pojištění).
Každý kolektiv si vybere z nabízených námětů v okruzích 1,2, a 4 jednu
podmínku, kterou splní do termínu konání okresního kola. O splnění učiní
záznam a přiloží fotografii do kroniky. Podmínky lze v jednotlivých okruzích
kombinovat (1 beseda + 2 x kino) tak, aby v součtu naplnilo min. 100% (50% +
66%).
Splnění min. 5 odznaků odbornosti nebo specializací platí pro všechna jednotlivá
družstva kolektivu. Okruh bude považován za splněný pouze za podmínky,
že přehled vykonaných zkoušek odbornosti bude zaslán na adresu OSH
nejpozději do 15. května příslušného roku.
Za každý nesplněný okruh obdrží každé družstvo 5 trestných bodů.

