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Regulamin zdobywania plakietki Hufca

1. Zasady wstępne:
1.1 Wzór plakietki Hufca został zatwierdzony Rozkazem Komendanta Chorągwi L. 2/2009 z dn. 19.03.2009 r.
1.2 Celem ustanowienia niniejszego regulaminu jest zachęcenie harcerzy do lepszej pracy na rzecz własnego 

środowiska działania oraz większego utożsamiania się ze wspólnotą jaką tworzy Hufiec.
1.3 Plakietka Hufca przedstawia zarys „Grodu” i cienie jego budynków. Wśród nich można odnaleźć obiekty 

charakterystyczne  dla  każdego  z  głównych  miast  działania  Hufca.  I  tak  od  lewej:  Łańcut  –  zamek, 
Przeworsk  –  wieża  bazyliki,  zarys  klasztoru  oo.  Bernardynów  i  wieży  ratusza  miejskiego,  Jarosław  – 
kamienica  Orsettich  i  kościół  oo.  Dominikanów.  Ponad  „Grodem”  znajduje  się  lilijka  harcerska 
przepołowiona na pół przez symbol Polski Walczącej; przepasane są one biało-czerwoną flagą. Odnosi się 
to zarazem do Bohatera Hufca – gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” – Dowódcy Powstania 
Warszawskiego.

2. Wymagania i warunki zdobycia plakietki Hufca:
2.1 Jest czynnym członkiem jednej z drużyn Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” im. gen.  

bryg.  Antoniego  Chruściela  pseud.  „Monter”  od  minimum pół  roku –  regularnie  uczęszcza  na  zbiórki  
drużyny i zastępu.

2.2 Zna symbolikę plakietki hufca.
2.3 Zna życiorys Bohatera Hufca – zdobył sprawność „Monter” (minimum 1-gwiazdkowa).
2.4 Wie  kiedy  został  nadany  sztandar  hufcowi;  zna  rolę  sztandaru  i  potrafi  wytłumaczyć  symbolikę 

poszczególnych elementów na sztandarze hufca.
2.5 Zna podstawowe fakty z historii działalności Hufca – jakie nosiła nazwy
2.6 Wie kto jest obecnym Hufcowym; potrafi wymienić imiona i nazwiska wcześniejszych Hufcowych.
2.7 Posiada pełne umundurowanie i barwy drużyny – dba o swój mundur harcerski.
2.8 Przeszedł  próbę  harcerza  i  jest  w  trakcie  zdobywania  co  najmniej  pierwszego  stopnia  harcerskiego  – 

adekwatnego do wieku.
2.9 Ma opłacone składki harcerskie.
2.10 Wykona  pożyteczną  pracę  dla  zastępu/drużyny  lub  harcówki  (wymaganie  indywidualne  ustalane  przez 

drużynowego).

3. Tryb przyznawania sprawności:
3.1 O prawie noszenia plakietki Hufca decyduje drużynowy drużyny, w której działa dany harcerz.
3.2 W  przypadku  gromad  zuchowych,  wymagania  dostosowywane  są  indywidualnie  przez  drużynowego 

gromady.
3.3 Plakietka  wręczana  jest  w  sposób  obrzędowy  i  uroczysty  podczas  ogniska,  w  obecności  harcerzy 

środowiska, w którym działa dany harcerz.
3.4 Rejestr nadanych plakietek prowadzony jest w Hufcu i podawany w rozkazach Hufca.
3.5 Prawo  noszenia  plakietki  na  mundurze  ustaje  z  momentem  opuszczenia  szeregów  ZHR  lub  jednostki  

organizacyjnej Hufca. 
3.6 Odebranie  plakietki  stosuje  się  również  do  osoby,  której  udowodnione  zostanie  zachowanie  i czyny 

niegodne miana harcerza.
3.7 W szczególnych przypadkach plakietka może zostać przyznana Honorowo dla harcerzy spoza Hufca, lub 

osób spoza Harcerstwa, którzy w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju środowisk-drużyn Hufca.
3.8 Członkowie Komendy Hufca mają prawo do obszycia plakietki srebrną nicią.
3.9 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Hufca.

Wymagania na plakietkę Hufca zostały zatwierdzone 
Rozkazem Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” Ls. 1/2010 z dnia 08.05.2010 r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2010 r.
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