WODNIACY
Vortal harcerzy wodnych

Regulamin odznak i oznak
Kategoria : Wademekum wodniackie
Wiktor WrÃ³blewski 20.09.2011 19:00

Tak, jak w przypadku mundurów specjalnoÅci wodnej, w odniesieniu do odznak
specjalnoÅci wciÄ Å¼ obowiÄ zuje stary regulamin odznak i oznak.

1. KRZYÅ» HARCERSKI

1. OdznakÄ organizacyjnÄ harcerzy i instruktorów jest krzyÅ¼ harcerski
wzorowany na polskim odznaczeniu wojskowym - KrzyÅ¼u Kawalerskim Virtuti
Militari. Na poziomych ramionach krzyÅ¼a harcerskiego umieszczony jest napis
"Czuwaj". PomiÄdzy ramionami wpleciony jest wieniec, zÅoÅ¼ony z lewej strony
z liÅci dÄbowych, z prawej z liÅci laurowych. W Årodku krzyÅ¼a umieszczona
jest w krÄgu lilijka skautowa.

2. KrzyÅ¼ harcerski-pÅaski lub wypukÅy, o wysokoÅci 25 mm, tÅoczony jest w
metalu i oksydowany.

3. KrzyÅ¼ harcerski jest wÅasnoÅciÄ ZHP. Otrzymuje siÄ go po zÅoÅ¼eniu
Przyrzeczenia Harcerskiego. Do noszenia krzyÅ¼a upowaÅ¼nia wpis do ksiÄ
Å¼eczki harcerskiej lub ksiÄ Å¼eczki instruktorskiej.

4. Przy dyscyplinarnym zwolnieniu z ZHP harcerz powinien zwróciÄ krzyÅ¼ radzie
druÅ¼yny, instruktor - komendantowi hufca.

5. KrzyÅ¼ harcerski nosi siÄ 2 cm nad Årodkiem lewej górnej kieszeni munduru
lub nad baretkami odznaczeÅ.
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Na ubraniu cywilnym harcerze i instruktorzy mogÄ nosiÄ miniaturkÄ krzyÅ¼a.

4. ODZNAKI NA NAKRYCIACH GÅOWY

4. CzÅonkowie druÅ¼yn wodnych noszÄ metalowÄ lilijkÄ poÅÄ czonÄ z
kotwicÄ w kolorze srebrnym.

6. Instruktorzy druÅ¼yn wodnych na berecie noszÄ metalowÄ lilijkÄ poÅÄ
czonÄ z kotwicÄ w kolorze zÅotym. Na czapce - emblemat lilijki poÅÄ czonej z
kotwicÄ , okolony wieÅcem z liÅci laurowych w kolorze zÅotym, na podkÅadce
z czarnego filcu.

5. OZNAKI STOPNI ZUCHOWYCH, HARCERSKICH I INSTRUKTORSKICH

3. Oznaki stopni w druÅ¼ynach wodnych

CzÅonkowie druÅ¼yn wodnych noszÄ oznaki stopni w postaci zÅotych pasków
lub gwiazdek, umieszczonych na dwóch patkach koloru czarnego. W górnej
czÄÅci tych patek umieszczony jest emblemat lilijki poÅÄ czonej z kotwicÄ ,
wykonany z szarosrebrnego tworzywa sztucznego lub metalu.

Patki z oznakami stopni nosi siÄ na mundurze:
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a) na bluzie z naramiennikami - na naramiennikach,

b) na bluzie kroju marynarskiego - z przodu munduru, na barku wzdÅuÅ¼ wszycia
rÄkawów, w odlegÅoÅci 2 cm od szwów.

4. Oznaki stopni instruktorskich

OznakÄ stopni instruktorskich sÄ kolorowe podkÅadki o wymiarach krzyÅ¼a
harcerskiego noszone pod krzyÅ¼em:

- przewodnik - granatowa,
- podharcmistrz - zielona
- harcmistrz - czerwona.

Ponadto oznakÄ stopnia instruktorskiego moÅ¼e byÄ lilijka, w kolorze
podkÅadki, o wysokoÅci 6 cm, noszona na lewym rÄkawie munduru, w
poÅowie ramienia.

6. OZNAKI STOPNI Å»EGLARSKICH CZÅONKÓW DRUÅ»YN WODNYCH

OznakÄ stopni Å¼eglarskich dla harcerzy i instruktorów sÄ okrÄ gÅe plakietki z
niebieskiego filcu, o Årednicy 6 cm. PlakietkÄ nosi siÄ na lewym rÄkawie
munduru, 5 cm powyÅ¼ej wszycia rÄkawa.

- WioÅlarz - plakietka niebieska z naÅoÅ¼onÄ czarnÄ kotwicÄ i z lilijkÄ w
czarnym obramowaniu.
- Å»eglarz - plakietka jak u wioÅlarza, z czarnym Åukiem nad kotwicÄ .
- Sternik jachtowy - plakietka jak u wioÅlarza, z jednÄ czarnÄ gwiazdkÄ nad
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kotwicÄ .
- Jachtowy sternik morski - plakietka jak u wioÅlarza, z dwiema czarnymi
gwiazdkami nad kotwicÄ .
- Kapitan jachtowy - plakietka jak u wioÅlarza, z trzema czarnymi gwiazdkami
nad kotwicÄ .

13. OZNAKI FUNKCJI W DRUÅ»YNACH WODNYCH

Harcerze druÅ¼yn wodnych na mundurze kroju marynarskiego noszÄ sznury
takiego samego koloru jak funkcyjni innych druÅ¼yn, jednak nie spod ramienia, a z
szyi.

ZakoÅczenie sznura wpuszczajÄ w rozciÄcie stanowiÄ ce przedÅuÅ¼enie
koÅnierza z przodu munduru.

Szeregowi druÅ¼yn wodnych nie noszÄ sznurów.

Instruktorzy druÅ¼yn wodnych przy marynarce mundurowej dwurzÄdowej na
lewym ramieniu noszÄ sznur funkcyjny umieszczony na zapince

18. OZNAKI ÅRODOWISKA

1. OznakÄ przynaleÅ¼noÅci do Årodowiska jest plakietka druÅ¼yny, szczepu,
hufca bÄ dÅº chorÄ gwi.
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Plakietki nosi siÄ na lewym rÄkawie 3-5 cm poniÅ¼ej wszycia rÄkawa.

2. CzÅonkowie ZHP mogÄ nosiÄ herb miasta - siedziby gromady, druÅ¼yny,
hufca bÄ dÅº chorÄ gwi - na tarczy wysokoÅci 55-60 mm, nad którÄ
umieszczona jest nazwa miejscowoÅci.

3. Herb nosi siÄ na lewym rÄkawie munduru (zuchowego, harcerskiego,
instruktorskiego) w poÅowie ramienia.

19. OZNAKA DELEGACJI WYJEÅ»DÅ»AJÄCEJ ZA GRANICÄ

Zuchy, harcerze i instruktorzy reprezentujÄ cy organizacjÄ poza granicami kraju
noszÄ na lewym rÄkawie munduru godÅo paÅstwowe Rzeczypospolitej Polskiej
- OrÅa BiaÅego w koronie na czerwonej tarczy z napisem "POLSKA".

20. OZNAKI HONOROWE

1. Przy mundurze harcerskim i instruktorskim nosi siÄ tylko ordery i odznaczenia
paÅstwowe, wojskowe i harcerskie.

Posiadane odznaczenia moÅ¼na nosiÄ podczas uroczystoÅci paÅstwowych i
waÅ¼niejszych uroczystoÅci harcerskich.
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Umieszcza siÄ je nad lewÄ kieszeniÄ munduru pod krzyÅ¼em harcerskim. Na
co dzieÅ naleÅ¼y nosiÄ baretki odznaczeÅ.

3. Instruktorzy pracujÄ cy z zuchami majÄ prawo nosiÄ znaczek zucha, oznakÄ
tÄ nosi siÄ na pasku poÅrodku prawej, górnej kieszeni munduru.

4. Wzory odznak chorÄ gwianych zatwierdzajÄ komendanci chorÄ gwi. Nosi siÄ
je na patce prawej, górnej kieszeni munduru.

23. ODZNAKI PAMIÄTKOWE

1. Plakietki akcji centralnych i regionalnych nosi siÄ na prawym rÄkawie, 5 cm
poniÅ¼ej wszycia rÄkawa lub na prawej górnej kieszeni munduru, do czasu
uczestnictwa w nastÄpnej akcji, lecz nie dÅuÅ¼ej niÅ¼ jeden rok.

2. Plakietki akcji centralnych- szkoleniowych, PZHS, zlotów - w formie paska, nosi
siÄ na prawej górnej kieszeni munduru, nie wiÄcej niÅ¼ trzy.

3. Znaczki akcji centralnych i regionalnych nosi siÄ na patce prawej, górnej
kieszeni munduru do czasu uczestnictwa w nastÄpnej akcji, lecz nie dÅuÅ¼ej
niÅ¼ jeden rok.

4. Plakietki i znaki okolicznoÅciowe, a takÅ¼e pamiÄ tkowe nosi siÄ jak w pkt.
23.1, 23.3, lecz tylko przez okres jednego miesiÄ ca.

5. Przyznane odznaki honorowe nosi siÄ nad patkÄ prawej, gómej kieszeni
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-jednak nie wiÄcej niÅ¼ jednÄ odznakÄ.

6. Na patce prawej, górnej kieszeni munduru nosi siÄ nie wiÄcej niÅ¼ trzy
przyznane odznaki.

7. Na noszenie kaÅ¼dego odznaczenia i odznaki naleÅ¼y posiadaÄ dokument
nadania (przyznania) lub wpis do ksiÄ Å¼eczki sÅuÅ¼bowej instruktora (ksiÄ
Å¼eczki harcerskiej).

24. OZNAKI Å»AÅOBY

W przypadku Å¼aÅoby narodowej lub Å¼aÅoby wewnÄtrznej ZwiÄ zku
Harcerstwa Polskiego - ogÅoszonej rozkazem Naczelnika ZHP, komendanta chorÄ
gwi, hufca, szczepowego, druÅ¼ynowego - harcerze i instruktorzy z terenu, na
którym obowiÄ zuje rozkaz, majÄ obowiÄ zek naÅoÅ¼yÄ na krzyÅ¼ harcerski
lub jego miniaturkÄ przepaskÄ z czarnej aksamitki lub wstÄ Å¼ki i nosiÄ jÄ do
chwili zakoÅczenia Å¼aÅoby.

25. POSTANOWIENIA KOÅCOWE

Dopuszcza siÄ moÅ¼liwoÅÄ noszenia innych odznak, wedÅug wzoru i zasad
ich noszenia zatwierdzonych przez Naczelnika ZHP lub osobÄ przez niego
upowaÅ¼nionÄ i po zaopiniowaniu przez KomisjÄ Statutowo-RegulaminowÄ
Rady Naczelnej ZHP.
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