REGULAMIN ODZNAKI
ZDOBYWANEJ
PRZEZ JEDNOSTKI
CHORĄGWI GDAŃSKIEJ
ZHP
„100 lecie ZHP”

1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy członkowie ZHP mający przydział do hufców Chorągwi
Gdańskiej ZHP lub bezpośrednio do Chorągwi, zrzeszeni w gromadach, drużynach, kręgach,
lub patrolach. Istnieje możliwość powołania zespołu zadaniowego do zdobywania odznaki.
2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP, za merytoryczną
realizację projektu i jego ewaluację odpowiada Zespół Programowo – Metodyczny Chorągwi
Gdańskiej ZHP. Koordynatorem jest hm. Agnieszka Święcicka, zastępca Komendanta
Chorągwi ds. programu.
3. Odznaka jest jubileuszowa, nie będzie możliwości zdobycia jej w innym terminie.
4. Wszyscy, którzy wywiążą się z zadań i złożą meldunek w odpowiednim terminie, otrzymają
pamiątkową odznakę.
5. Weryfikacją złożonych meldunków zajmie się Kapituła odznaki powołana rozkazem
Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.
6. Odznaka jest zdobywana od dnia ogłoszenia niniejszego regulaminu do 15 listopada 2018
roku. Uroczyste wręczenie odznak nastąpi w czasie Przekazania Betlejemskiego Światła
Pokoju w Gdańsku.
7. Zgłoszenia chętnych jednostek dokonuje drużynowa/y lub szef patrolu poprzez formularz
zgłoszeniowy: https://tinyurl.com/meldunek100lecie
8. Meldunek o wykonaniu zadań należy przesłać do 15 listopada 2018 roku na adres
mailowy: program@gdanska.zhp.pl
Meldunek w formie elektronicznej musi zawierać opis przedsięwzięć oraz zdjęcia
przedstawiające ich realizację. Niezbędne są również informacje nt. jednostki, jej szefa i lista
członków, którzy zdobywali odznakę.
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9. Aby zdobyć odznakę, należy wykonać trzy zadania, po jednym w każdym z obszarów:
 służba
 praca nad sobą
 braterstwo
obszary te można interpretować również jako:
 Ojczyzna
 Nauka
 Cnota
10. Propozycje zadań z podziałem na grupy metodyczne (nie są to zadania obowiązkowe,
ale przykłady, z których można skorzystać)
Zuchy
 Zdobycie sprawności zespołowej związanej z historią ZHP (np. Słoneczko –
Wilczek).
 Zdobycie sprawności zespołowej związanej z nauką (np. chemik).
 Wykonanie pożytecznej pracy w środowisku działania gromady.
 Organizacja konkursu wiedzy, talentów itp.
 Udział w akcji sadzenia lasów.
 Udział w zbiórce lub biwaku z innymi gromadami (np. Rajd Rodło).
 Zdobycie sprawności indywidualnych i zespołowych związanych z braterstwem
(Pomocna dłoń, Dobra koleżanka – dobry kolega).
 Promocja rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rocznicy powstania
ZHP w środowisku lokalnym (szkoła, dzielnica).
Harcerze
 Zadanie drużyny na rzecz środowiska lokalnego (służba i praca nad sobą).
 Zorganizowanie przez drużynę wycieczki rowerowej bądź innej atrakcyjnej formy
turystycznej do miejsca związanego z harcerstwem poza granicami miejsca
zamieszkania (praca nad sobą i braterstwo).
 Manewry związane z historią ZHP z co najmniej 1 drużyną z hufca (braterstwo i
praca nad sobą).
 Biwak razem z inną drużyną/ drużynami z hufca związany ze 100 leciem ZHP (np.
Rajd Rodło).
 Ognisko związane ze 100 leciem ZHP.
 Promocja rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rocznicy powstania
ZHP w środowisku lokalnym.
 Udział w akcji sadzenia lasu.
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Harcerze Starsi
 Praca nad sobą: każdy członek drużyny w trakcie roku harcerskiego (nie na obozie)
musi zdobyć jedną sprawność ** .
 Projekt starszoharcerski promujący 100-lecie ZHP (na zewnątrz organizacji) i / lub
100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Udział w akcji sadzenia lasu.
 Udział w przedsięwzięciu wraz z innymi drużynami starszoharcerskimi (np. Rajd
Rodło).
Wędrownicy
 Wybranie się na 2 wędrówki.
 Podjęcie się świadomej służby na rzecz społeczności lokalnej.
 Zorganizowanie działań promujących 100-lecie ZHP na terenie działania (kampania
w necie, festyn dla dzieci, gra miejska na 100-lecie, happening, ognisko dla
ludności, etc.).
 Zorganizowanie zbiórki dotyczącej świadomości obywatelskiej (związane z
kwietniową uchwałą RN) i wpływie ZHP na kształtowanie postaw obywatelskich.
 Działania dla środowiska lokalnego związane ze 100 leciem odzyskania przez
Polskę niepodległości, włączenie się w współorganizację tych działań.
 Udział w akcji sadzenia lasu.
 Udział lub współorganizacja przedsięwzięcia z innymi drużynami/ patrolami
wędrowniczymi (np. JOTT Chorągwi Gdańskiej lub Rajd Rodło).
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