,

lista zakupow pierwszy mundur ..................................................
,
(imie)

Koszula mundurowa
Koszula mundurowa damska/męska
Lilijka srebrna
Plakietka WOSM/WAGGGS

rozmiar ...............................

,
Dolna czesc umundurowania
,

,

Krótkie spodenki damskie/męskie
Długie spodnie
zielone czarne
moro
Spódnica

rozmiar ...............................
rozmiar ...............................
rozmiar ...............................

/ elementy
pozostale
Pas harcerski parciany
zielony czarny
zuchowy
Pas harcerski skórzany
Getry
Wywijki
Chusta harcerska
Pagony
Pierścień

kolor
kolor
kolor
kolor

...............................
...............................
...............................
...............................

/
nakrycie glowy
Beret
Rogatywka
Furażerka
Kapelusz miękki
Kapelusz skautowy
Czapka zuchowa z logo ZHP
Kapelusik zuchowy
Lilijka do nakrycia głowy
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kolor ...............................

kolor ...............................
kolor ...............................

Umundurowanie ZHP
wgl.pl
Koszula mundurowa
w kolorze szarym dla dziewcząt,
natomiast w zielonym dla chłopców

Pagony

Nakrycie glowy
/

Harcerze na głowie mogą
nosić beret, rogatywkę,
furażerkę, kapelusz skautowy
lub kapelusz miękki.
Istotne jest, żeby nakrycie
głowy było jednolite dla
całej drużyny. Berety powinny
mieć jednakowy kolor w całej
jednostce. W przypadku
pozostałych nakryć głowy
szary kolor noszą dziewczyny,
natomiast zielony chłopcy.

.
Lilijka/krzyz harcerski

na ramionach noszone są pagony
w kolorze drużyny. Oznaczane są na
nich stopnie harcerskie oraz numer
jednostki

W miejscu do tego wyznaczonym
harcerze noszą srebrną lilijkę,
a po złożeniu przyrzeczenia
harcerskiego - krzyż harcerski

Chusta harcerska

pod kołnierzem noszona jest chusta
w kolorze drużyny. Powinna być spięta
suwakiem (pierścieniem) lub zawiązana

Sznur

w zależności od koloru i sposobu
noszenia określa pełnioną funkcję

Pas harcerski

noszony w szlufkach spódnicy/spodni.
Powinien być jednakowego typu w całej
jednostce. Dziewczęta noszą pasy czarne,
natomiast chłopcy - zielone

Plakietka WOSM/WAGGGS

,
Dolna czesc umundurowania
,

,

kapelusz
,
miekki
.
furazerk

Na lewej kieszeni wszyscy harcerze
noszą oznaczenia przynależności
do organizacji skautowych:
w przypadku dziewcząt jest to WAGGGS,
natomiast u chłopców - WOSM

Dziewczęta mają do wyboru: szarą spódnicę,
czarne krótkie spodenki, bądź długie bojówki.
Chłopcy mają do wyboru jeden z dwóch
wariantów: krótkie oliwkowe spodenki,
bądź długie spodnie.

Rajstopy

kapelusz
skautowy

Spódnicę mundurową nosi się bez rajstop
lub z rajstopami w kolorze cielistym
lub czarnym.

rogatywka

Getry/skarpety

noszone w jednakowym kolorze ustalonym
przez drużynę. Noszone są do spódnicy
lub krótkich spodenek.

beret

WAŻNE

informacje

Wygląd munduru harcerskiego oraz wszystkich jego elementów określa
Regulamin Mundurowy ZHP. Zabronione jest noszenie innych części,
niż tych, wskazanych w powyższym dokumencie.
W przypadku zajęć harcerskich wykonywanych w strojach innych niż
mundur zaleca się noszenie koszulek ZHP, koszulek drużyny, wybranych
przez dane środowisko bluz, swetrów oficerskich itp. jednolicie w całym
środowisku w celu wizualnego podkreślenia jego spójności.
Instruktorki i instruktorzy mogą zamiast chusty nosić pod kołnierzem koszuli
mundurowej krajkę wzoru wybranego przez środowisko. Niedopuszczalne
jest noszenie apaszki wzoru ZHP do koszuli mundurowej.
Członkowie ZHP, którzy nie pełnią żadnej funkcji, nie noszą sznurów
funkcyjnych
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