ZÁZNAM O PLNĚNÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI DRUŽSTVA MH
SDH:

Kategorie:

- do kolonky zapiš datum (data) plnění příslušné podmínky
- datum (data) se musí shodovat s údajem v kronice

I. okruh
- uskutečnit nejméně 3 jednodenní, nebo 1 vícedenní výlet do přírody (nad 2 dny). NE SOUSTŘEĎENÍ!
- uskutečnit nejméně 2 besedy
- uskutečnit o zimních, jarních, podzimních a jiných prázdninách tábor (nad 5 dnů)
- navštívit 3 výstavy či muzea
- uskutečnit nejméně 3 akce mimo den pravidelných schůzek. NE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE!
II. okruh
- kolektiv uspořádá minimálně 1 brigádu na zlepšení životního prostředí, úklidu obce či města
- kolektiv uspořádá minimálně 1 brigádu při údržbě výstroje, výzbroje nebo prostor využívajících ke své činnosti
- kolektiv zorganizuje minimálně 1 akci nebo provede sběr druhotných surovin, bylin a jiných materiálů
- Recyklujeme s hasiči!, 72 hodin, Den proti rakovině, akce organizovaná SH ČMS a partnery
- kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného (ZTP) (nejméně po dobu 3 měsíců)
- kolektiv uspořádá libovolnou volnočasovou akci pro MH nebo dětskou veřejnost. NE SPORTOVNÍ!
III. okruh
- člen kolektivu získá odznak odbornosti
- člen kolektivu získá odznak specializace
IV. okruh
- kolektiv uskuteční nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní sportovní soustředění (2 - 3 dny)
- kolektiv uskuteční alespoň 2 kulturní programy
- kolektiv zhotoví alespoň 3 nástěnky s tematikou PO, které umístí na veřejné místo
- kolektiv zašle kresbu, povídku nebo jinou alternativu tvorby do soutěže "Požární ochrana očima dětí"
- kolektiv se zúčastní nejméně 2 soutěží na rámec postupových kol hry Plamen
- kolektiv uspořádá libovolnou sportovní akci pro MH nebo dětskou veřejnost

Výklad: Povinnou podmínkou účasti v okresním kole hry Plamen je registrace na OSH.
V každém okruhu je nutno splnit nejméně 1 vybranou podmínku (s výjimkou okruhu číslo III). Vybrané podmínky se mohou kombinovat.
(Př. 2 x výlet= 2 splněné podmínky; 1 získaná specializace+ 2 získané odborky= 3 podmínky)

III. okruh bude považován za splněný pouze za podmínky, že přehled vykonaných zkoušek odbornosti bude zaslán nebo předán OORM v určeném termínu.
Hodnocení celoroční činnosti bude probíhat dle platné směrnice hry Plamen.

