Regulamin odznaki szczepu
Odznaka szczepu to najważniejsze odznaczenie w szczepie, nadawane
za pracę i służbę harcerską w nim. Odznaka jest nadawana tylko raz w roku,
podczas trwania Dni Szczepu. Odznaka ma kształt krzyża harcerskiego
o wymiarach 30 x 30 mm w kolorze czarnym. W miejscu łączenia ramion
krzyża widnieje tarcza herbowa szczepu w kolorze stopnia odznaki. W takim
samym kolorze jak tarcza wykończone są brzegi ramion krzyża. Odznakę
uchwalono w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym. Odznakę nadaje
komendant szczepu na wniosek kapituły odznaczeń szczepu. Nadanie zostaje
ogłoszone w rozkazie komendanta szczepu. Odznaka może być odebrana tylko
w razie wydalenia z ZHP. Odznakę może otrzymać każdy harcerz (instruktor)
szczepu, który złożył przyrzeczenie harcerskie i zebrał wymaganą na dany
stopień odznaki liczbę punktów.
Punkty na poszczególne stopnie odznaki:
Brązowa
– 50 pkt
Srebrna
– 150 pkt
Złota
– 300 pkt
Punkty naliczane są za:
1) Gwiazdki zuchowe:
*
1 pkt
**
2 pkt
***
3 pkt
2) Stopnie Harcerskie:
Próba harcerki/ harcerza
Ochotniczka / Młodzik
Tropicielka / Wywiadowca
Pionierka / Odkrywca
Samarytanka / Ćwik
Próba Wędrownicza
Harcerka Orla / Harcerz Orli
Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczpospolitej
3) Stopnie instruktorskie:
Przewodnik
Podharcmistrz
Harcmistrz

10 pkt
20 pkt
30 pkt

3 pkt
5 pkt
10 pkt
20 pkt
30 pkt
20 pkt
40 pkt
80 pkt

4) Sprawności:
*
**
***
mistrzowska

1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt

4) Rok na funkcji
Zastępowego
Przybocznego
Drużynowego
Za-cy komendanta
Komendanta

5 pkt
15 pkt
25 pkt
25 pkt
30 pkt

5) Za każde 10 dni obozowych AL i AZ – 3pkt
6) Za funkcje na AL i AZ:
Zastępowego
Instruktora

3 pkt
6 pkt

7) Pochwała w rozkazie komendanta szczepu lub obozu
Nagana w rozkazie komendanta szczepu lub obozu
Pochwała z wpisaniem do książeczki
Nagana z wpisaniem do książeczki
8) Do dyspozycji kapituły

5 pkt
-5 pkt
8 pkt
-8 pkt

0-15 pkt

Postanowienia organizacyjne
1) Podstawą naliczania punktów jest książeczka harcerska – kapituła nie ma
obowiązku korzystania z innych dokumentów jak książki pracy drużyny
czy obozu.
2) Zebranie odpowiedniej liczby punktów nie jest jednoznaczne z nadaniem
odznaczenia.
3) Po przyznaniu kolejnego stopnia odznaczenia punkty nie anulują się, tzn.
kontynuujemy ich naliczanie.

