
Regulamin mundurowy Boguszowickiego 

Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Ślady” 

 

§ 1 

 

Zuchy, harcerki i harcerze oraz instruktorzy Boguszowickiego Stowarzyszenia 

Społeczno – Kulturalnego „Ślady” posiadają mundury organizacyjne. 

 

§ 2 

 

Formy militarne jak: mundur, czy musztra służą sprawności działania, a nie - 

dławieniu osobowości. Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 

„Ślady” pojmuje harcerstwo jako ruch dążący do twórczego zbliżania ludzi, a nie - 

do szukania konfrontacji.  Dlatego formy organizacyjne harcerstwa powinny w 

maksymalnym stopniu wyzwalać aktywność wychowanków, by umożliwić ich 

twórczy, ciągły rozwój. W stowarzyszeniu „Ślady” mundur harcerski jest 

symbolem i widomym znakiem takiej właśnie koncepcji organizacyjno – 

metodycznej.  

 

§ 3 

 

1. Odznaką harcerzy i instruktorów stowarzyszenia jest tradycyjny Krzyż 

Harcerski 

2. Odznaką zuchów stowarzyszenia jest tradycyjny Znaczek Zucha 

3. Odznaką wspólnoty ideałów i wartości z całym ruchem skautowym i 

harcerskim jest harcerska  Lilijka Krakowska (bez napisu na przewiązaniu, z 

literkami ONC na ramionach) 

- dla harcerzy srebrna   

- dla instruktorów złota    

  



 

§ 4 

 

1. Mundur zuchów : 

           - dla dziewcząt : szary długi fartuch bez naramienników  spięty pasem 

zuchowym, jednolite dla całej   

             gromady nakrycie głowy , czarna chusta z białym obszyciem, obuwie 

sportowe, dopuszcza się  

             mundur harcerski. 

           - dla chłopców:  zielona bluza bez naramienników, ciemne długie lub 

krótkie spodnie spięte pasem  

             zuchowym, jednolite dla całej gromady nakrycie głowy, czarna chusta z 

białym obszyciem, obuwie  

             sportowe,  dopuszcza się mundur  harcerski. 

 

2. Mundur harcerzy, wędrowników i instruktorów: 

- dla dziewcząt : bluza szara z naramiennikami, spódnica szara z guzikami 

harcerskimi (szczegóły 

  dot. kroju i sposobu wykonania ustalają instruktorki), na głowie szara 

rogatywka, biało – czarna 

  chusta bawełniana, dla harcerek na okresie próbnym – czarna, czarne getry, 

czerwone wykładanki,  

  pasy parciane czarne lub skórzane na sprzączce Lilijka Krakowska, w warunkach 

polowych  

  i uprzednim uzgodnieniu dopuszcza się  noszenie koszulek drużyny, w dni 

chłodne – kurtek  

   polarowych jednolitych dla całej drużyny, obuwie wiązane, wysokie turystyczne 

(z wibramem)  

   

- dla chłopców:  bluza zielona z naramiennikami, krótkie, lub długie zielone 

spodnie (szczegóły 



   dot. kroju i sposobu wykonania ustalają instruktorzy), na głowie zielona 

rogatywka, biało – czarna 

  chusta bawełniana, dla harcerzy na okresie próbnym – czarna, czarne getry, 

zielone wykładanki, 

  pasy parciane zielone lub skórzane na sprzączce Lilijka Krakowska, w 

warunkach polowych  

  i uprzednim uzgodnieniu dopuszcza się  noszenie koszulek drużyny, w dni 

chłodne – kurtek  

   polarowych jednolitych dla całej drużyny, obuwie wiązane, wysokie turystyczne 

(z wibramem)      

 

§ 5 

 

Elementy wspólne umundurowania zuchów, harcerzy, wędrowników i 

instruktorów stowarzyszenia: 

1. 0,5 cm nad prawą kieszenią biało – czarna naszywka z czerwonym obszyciem i 

napisem „ŚLADY”, dla instruktorów ze złotym obszyciem i napisem 

     

2. Na lewej kieszeni plakietka szczepu: biało wyszywana lilijka ze stopką na 

czarnym okręgu 

    

3. Na lewym ramieniu tarcza z herbem Boguszowic oraz napis: BOGUSZOWICE 

    

4. Na prawym naramienniku na czarnym tle biało wyszywany znak drużyny ( bez 

numerów) 

    

5. Na prawym rękawie sprawności; oznaki sprawności zuchowych i harcerskich  

są noszone wg wzoru ustalonego przez  regulamin sprawności. 

 

 



§ 6 

 

Oznaczenie funkcji: 

  1. Szeregowy - szary sznur spod ramienia   

  2. Zastępowy - brązowy sznur spod ramienia   

  3. Przyboczny - zielony sznur spod ramienia   

  4. Drużynowy - granatowy sznur spod ramienia   

  5. Szczepowy - czarny sznur spod ramienia 

  6. Instruktorzy szczepu - biało-czarny sznur spod ramienia 

  7. Instruktorzy stowarzyszenia - bordowy sznur spod ramienia 

 

§ 7 

 

Oznaczenia stopni zuchowych, harcerskich oraz instruktorskich określone zostały 

w regulaminach stopni. 

 

§ 8 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Na patce prawej kieszeni nosi się najwyżej 3 odznaki   

2. Instruktor zuchowy oraz byłe zuchy noszą znaczek zucha na pasku skórzanym 

przypiętym do guzika lewej kieszeni   

3. Krzyż harcerski i znaczek zucha nosi się 2 cm nad lewą kieszenią 

 

 

 

 

 



ILUSTRACJE 

Biało – czarna naszywka z czerwonym obszyciem i napisem „ŚLADY”, dla 

instruktorów ze złotym obszyciem i napisem noszona przez zuchów, harcerzy i 

instruktorów stowarzyszenia 

 

  

Biało wyszywana lilijka ze stopką na czarnym okręgu noszona na lewej kieszeni 

munduru przez zuchów, harcerzy i instruktorów stowarzyszenia 

 

  

Tarcza z herbem Boguszowic oraz napis : BOGUSZOWICE noszone na lewym 

ramieniu munduru przez zuchów, harcerzy i instruktorów stowarzyszenia  

 

 

 

 

 



Na czarnym tle biało wyszywany numer drużyny, dla NDHS stylizowana ( według 

ilustracji ) litera „N” noszona na prawym naramienniku  przez zuchów, harcerzy i 

instruktorów stowarzyszenia 

 

   

Srebrna harcerska  Lilijka Krakowska (bez napisu na przewiązaniu, z literkami 

ONC na ramionach) noszona przez harcerzy stowarzyszenia na rogatywce 

 

 

  Naramienniki dla harcerzy przed przyjęciem do drużyny 

 

   

Naramienniki dla harcerzy po przyjęciu do drużyny   

 



Naramienniki dla harcerzy posiadających stopień   

 

 

  

Naramienniki dla wędrowników     

 

 


