REGULAMIN
REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ

I. Nazwa i opis Odznaki
1. Odznaka Chorągwi Wielkopolskiej ZHP nosi nazwę
„Harcerska Służba Wielkopolsce”.
2. Odznaka jest jednostopniowa w formie okrągłego
metalowego znaczka o średnicy 20 mm , z umieszczonym na nim Symbolem Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP:
- lilijką harcerską na tle rozetki powstańczej oraz napisem „Harcerska Służba Wielkopolsce”.
II. Cele Odznaki.
Podstawowym celem Odznaki jest:
- kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw harcerek i harcerzy, poprzez:
a) bliższe poznanie historii i miejsc związanych z
początkami państwowości polskiej,
b) poznanie historii związanej z Bohaterem Chorągwi –
Powstańcami Wielkopolskimi 1918/19,
c) poznanie historii i propagowanie tradycji harcerstwa
na terenie Wielkopolski;
d) tworzenie warunków dla lepszego i pełniejszego
uczestnictwa harcerek i harcerzy w życiu społeczności lokalnej;
e) praktyczne wdrożenie idei harcerskiej służby bliźnim, środowisku miejsca zamieszkania,
powiatu, regionu i Ojczyźnie.
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III. Warunki i zasady zdobywania Odznaki
Odznakę Chorągwianą może zdobyć każda harcerka i
każdy harcerz, członek drużyny harcerskiej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, którzy złożyli
Przyrzeczenie
Harcerskie.
Warunkiem zdobycia Odznaki jest zrealizowanie
zadań „Próby Odznaki Chorągwianej”.
Zgodę na realizację zadań „Próby Odznaki
Chorągwianej” wyraża na wniosek harcerki, harcerza drużynowa/y ,co ogłasza w swoim
Rozkazie.
Po zrealizowaniu „Próby Odznaki Chorągwianej”
zdobywająca/y przedstawia meldunek drużynowej/mu.
Jeżeli drużynowa/y uzna, że próba została w pełni
zrealizowana, występuje z wnioskiem o przyznanie Odznaki do właściwej dla miejsca
działania drużyny
komendy hufca.
Odznakę przyznaje komendant/ka hufca ZHP, co
ogłasza w swoim Rozkazie.
Fakt przyznania Odznaki winien zostać odnotowany

wpisem do Książeczki Harcerskiej harcerki, harcerza.
IV. Postanowienia końcowe
1. Odznakę nosi się na patce prawej kieszeni munduru
harcerskiego.
2. Odznaki wydaje Komenda Chorągwi Wielkopolskiej
drogą służbową przez właściwą Komendę Hufca.
Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

PRÓBA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ
„HARCERSKA SŁUŻBA WIELKOPOLSCE”
Odznakę Chorągwianą „Harcerska Służba Wielkopolsce” otrzymuje harcerka, harcerz, którzy
złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, aktywnie działają w drużynie harcerskiej
Chorągwi Wielkopolskiej oraz spełnił następujące wymagania Odznaki:
1. Poznał/a historię początków państwowości polskiej
poprzez uczestnictwo w wyprawie lub wycieczce Szlakiem Piastowskim, gdzie odwiedził co
najmniej:
Ostrów Legnicki, Gniezno i Poznań.
2. Zna przyczyny wybuchu, przebieg i skutki Powstania
Wielkopolskiego 1918/19 ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim harcerzy –
skautów.
Wymieni nazwiska przywódców Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r.
Odwiedził/a, co najmniej jedno Miejsce Pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim.
Potrafi opisać symbol Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
3. Poznał/a historię początków ruchu harcerskiego w
Wielkopolsce, a także w swojej miejscowości. Potrafi z pamięci zaśpiewać pieśń chorągwi :
„Już Lipa Roztula”.
Zna historię swojej drużyny. Prowadzi własny dzienniczek ciekawych Harcerskich
rodowodów. Wie kto jest przewodniczącą/cym i naczelnikiem
ZHP, komendantem/ką chorągwi i komendantem/ką hufca.
4. Zna strukturę władz samorządowych swojego powiatu, gminy i miejscowości.
Potrafi wskazać siedzibę władz gminy i starostwa.
Sporządził/a szkic swojej miejscowości (dzielnicy) z zaznaczonymi obiektami użyteczności
publicznej, takimi jak: urzędy, szkoła, kościół, szpital, ośrodek
zdrowia, straż pożarna, policja, dom kultury....
Aktywnie uczestniczy w życiu swojej klasy, szkoły.
5. Sam lub wspólnie z zastępem, drużyną uczestniczył/a
w realizacji zadań harcerskiej służby na rzecz swojego środowiska zamieszkania.

6. Na co dzień stosuje się do postanowień Prawa i
Przyrzeczenia Harcerskiego

