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Wstęp
Wśród środowisk harcerskich równe umundurowanie jest wyróżniające. Jednostki najlepiej
zorganizowane można poznać właśnie po równym wyglądzie. Niniejszy regulamin powstał z myślą
o harcerzach i rodzicach kupujących mundur by pomóc im odnaleźć się w gąszczu ofert sklepów
harcerskich i militarnych. Szczególnie polecamy rodzicom ostatni rozdział „poradnik kupującego”
gdzie można znaleźć informacje o sklepach i promocjach jakie różne sklepy oferują naszej
drużynie. Sprawy nierozstrzygnięte niniejszym regulaminem reguluje regulaminem mundurowym
ZHP.

Umundurowanie galowe
1. Umundurowanie galowe noszone jest: w chwilach reprezentacyjnych, obrzędowych oraz
na polecenie przełożonego.
2. W skład umundurowania galowego wchodzi:
1. bluza mundurowa (wzór ZHP)
2. spodnie oliwkowe (krój BDU)
3. pas harcerski (parciany zielony)
4. nakrycie głowy
5. buty regulaminowe
6. Opcjonalnie Sajgonka (kurtka polowa oliwkowa BDU)
3. Bluza mundurowa:
1. Rękaw prawy: plakietka zastępu (2 palce od górnego szwu), 2 palce pod plakietką
zastępu naszywamy znaki sprawności, sprawności specjalne znajdują się pod
sprawnościami zwykłymi.
2. Rękaw lewy: 2 palce od szwu rogal hufcowy (do kupienia w drużynie), 2 palce
poniżej rogala znajduje się plakietka drużyny (do kupienia w drużynie), 2 palce niżej
plakietka instruktorska.
3. Barwy drużyny i naramienniki. Barwy drużyny stanowią pagony oraz chusta
(zdobywane i przyznawane w drużynie). Na pagonach nosimy oznaczenie stopnia
harcerskiego przyszywając czarną wstążkę (dla stopni harcerskich i
starszoharcerskich) lub za pomocą metalowej gwiazdki dla stopni wędrowniczych.
Wędrownicy posiadający naramiennik wędrowniczy noszą go na lewym pagonie
płomieniami w kierunku szyi.
4. Krzyż harcerski noszony jest po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego w miejscu do
tego przeznaczonym. Przed złożeniem przyrzeczenia nosimy w tym miejscu lilijkę
harcerską. Dobrowolnie na krzyżu można wybić stopień harcerski zgodnie z
regulaminem mundurowym ZHP.
5. Sznury funkcyjne nosimy zgodnie z regulaminem mundurowym zhp wyróżniając
dodatkowo wewnątrz-drużynową funkcję zastępcy szefa pionu poprzez brązowy
sznur z granatowym węzełkiem oraz oznaczeniem szeregowego poprzez sznur szary.
6. Na środku lewej kieszeni przyszywamy plakietkę WOSM(harcerze) i
WAGGGS(harcerki)
7. Chustę drużyny spinamy suwakiem równym w zastępie nie godzącym w honor
munduru.
8. Na patce prawej kieszeni umieszczamy pozostałe odznaki, maksymalnie trzy(np.
Znaczek zucha).
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9. Na prawej kieszeni przyszywamy plakietki okolicznościowe (wyjątek stanowią
osoby posiadające odznaki noszone na skórzanym pasku).
10. Rękawy nosimy podwinięte powyżej łokcia niezależnie od pory roku.
11. Spod bluzy mundurowej nie jest widoczny inny element garderoby.
12. Reszta odznak zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP.
4. Noszenie munduru w zależności od pory roku: od 22 kwietnia do 22 września
obowiązuje umundurowanie galowe letnie (jeżeli temperatura przekracza 15 stopni). Od
22 Września do 22 Kwietnia nosimy spodnie długie. Harcerki mogą nosić w tym okresie
spódnice do umundurowania galowego z czarnymi rajstopami.

Umundurowanie galowe letnie
1. Umundurowanie galowe noszone jest: w chwilach reprezentacyjnych, obrzędowych oraz na
polecenie przełożonego w okresie od 22 kwietnia do 22 września jeżeli temperatura
przekracza 15 stopni.
2. W skład umundurowania galowego letniego wchodzi:
1. bluza mundurowa (wzór ZHP)
2. oliwkowe, krótkie spodenki harcerskie (wzór ZHP) dla harcerzy
3. spódnica harcerska (wzór ZHP) dla harcerek (dopuszczalna możliwość noszenia
rajstop w kolorze cielistym)
4. pas harcerski (parciany zielony)
5. nakrycie głowy
6. buty regulaminowe
7. getry harcerskie zielone

Umundurowanie polowe
1. Nosimy podczas zajęć w terenie, zgodnie z poleceniem przełożonego.
2. W skład umundurowania polowego wchodzi:
1. koszulki drużyny (w sytuacji reprezentacyjnej oraz podczas zajęć programowych
noszona w spodniach, w sytuacji nieoficjalnej oraz w przerwach pomiędzy zajęciami
może być noszona nie w spodniach )
2. spodni oliwkowych (krój BDU) lub spodnie moro
3. pas harcerski (zielony) lub polowy
4. buty regulaminowe
5. nakrycie głowy
6. opcjonalnie sajgonka
3. Na sajgonce członkowie pionu wędrowniczego po zdobyciu naramiennika wędrowniczego
noszą plakietkę specjalności obronnej na prawym rękawie dwa palce od górnego szwu.
Instruktorzy na sajgonce mogą nosić miniaturkę krzyża harcerskiego z podkładką
odpowiadającą stopniowi instruktorskiemu.
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Umundurowanie zimowe
1. Umundurowanie zimowe może być zarówno umundurowaniem galowym jak i polowym.
Zgodnie z poleceniem przełożonego noszona jest koszulka drużyny lub bluza mundurowa.
2. Okryciem wierzchnim jest sajgonka. By zapewnić odpowiednią ciepłotę ciała należy ubrać
kilka warstw polarów i/lub bluz.
3. Czapka w kolorze czarnym możliwie prosta (bez pomponów i innych ozdób)
4. Rękawiczki w kolorze czarnym

Nakrycia głowy
Oficjalnym nakryciem głowy jest rogatywka (zielona dla harcerzy, szara dla harcerek)oraz
czerwony beret noszony zgodnie z kodeksem pionu wędrowniczego. Na rogatywce nosimy
lilijkę srebrną. Na berecie oznaczamy stopień harcerski wyszywając go muliną koloru 667
stopnie H i HS, lub metalową gwiazdką stopnie wędrownicze. Na berecie nosimy plakietkę
jajo obronne.

Buty
Butami regulaminowymi są buty trekingowe lub skórzane powyżej kostki. Preferowane są
buty czarne np.: Buty Wojska Polskiego, Magnum, Protector, Miltech. Buty podczas
oficjalnych wystąpień powinny być obowiązkowo wypastowane.

Higiena munduru
1. Włosy długie, przy których występuje możliwość spięcia należy przy noszeniu munduru
galowego spiąć.
2. Podczas noszenia munduru galowego nie nosimy biżuterii mogącej spowodować
niebezpieczeństwo. Zabronione jest noszenie kolczyków w brwi, wardze, w nosie itp. do
munduru galowego.
3. Do każdego rodzaju umundurowania wszystkie dodatkowe elementy garderoby(np. szaliki,
czapki, sznurowadła, swetry, bluzy) są w kolorze ciemnym, najlepiej czarnym, ciemno
granatowym, ciemno zielonym lub ciemno brązowym.
4. Zabronione jest żucie gumy do munduru.
5. Mundur powinien być czysty, schludny i wyprasowany.
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Poradnik kupującego
W celu ułatwienia zakupu mundur powstał poniższy poradnik. Pełne umundurowanie drużyny jest
kosztowne, dlatego powinniśmy kupować zgodnie z poniższym priorytetem:
1.) Bluza mundurowa wraz ze wszystkimi odznaczeniami (plakietki hufca i drużyny można
zakupić w drużynie)
2.) Rogatywka
3.) Spodnie BDU oliwkowe
4.) Koszulka drużyny (do kupienia w drużynie)
5.) Bluza oliwkowa BDU
6.) Spodenki galowe letnie / spódnica galowa letnia
7.) Buty
Bluza mundurowa, rogatywka, spodenki galowe letnie oraz spódnica galowa letnia powinny
pochodzić z kolekcji ZHP. Poznać je można po metce z logiem ZHP:

Spodnie oliwkowe powinny posiadać krój BDU (Battle Dress Uniform). Mogą pochodzić z różnych
firm, ale muszą mieć kolor oliwkowy.
Polową kurtką drużyny jest „Sajgonka” (nazwa ta jest stosowana tylko w drużynie). Jest to Bluza
Oliwkowa BDU RIP-STOP firmy Helikon. Należy zwrócić szczególną uwagę, by była ona zrobiona
z bawełny w 50% i nylonu 50%. Polecamy zakup sajgonki w sklepie „Camouflage. Art. militarne”
na ulicy 27 Grudnia 7. Nasza drużyna posiada 10% zniżkę na zakup sajgonki (należy zgłosić ten
fakt sprzedającemu).
W celu zakupienia umundurowania z kolekcji ZHP czyli bluzy mundurowej, rogatywki, getrów
harcerskich oraz paska harcerskiego polecamy sklep WITMAR znajdujący się na ul. Taczaka 17/3A
na końcu pasażu różowego. Harcerze 45 PDH posiadają tam zniżkę 3% na całą kolekcję ZHP po
odebraniu od drużynowego kuponu zniżkowego. Dodatkowo na pozostały asortyment turystyczny
w tym sklepie nasi harcerze posiadają zniżkę 5% również po odebraniu kuponu zniżkowego.
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Zalecanymi w drużynie butami dla mężczyzn są buty Wojska Polskiego
„desantówkami” lub buty typu protector, magnum, miltech:

Dla harcerek zalecane są buty typu protector, magnum lub miltech:
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zwane również

