REGULAMIN ZDOBYWANIA MIANA
DRUŻYNY KOŚCIUSZKOWSKIEJ
CELE:
1. Poznanie postaci Naczelnika Tadeusza Kościuszki:
§ jako orędownika niepodległości Ojczyzny,
§ jako postaci, której cnoty obywatelskie mogą być wzorem dla dzisiejszych
harcerzy i harcerek.
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru na podstawie osobowości Tadeusza
Kościuszki.
3. Promowanie pracy z bohaterem Chorągwi.
4. Poznanie miejsc w Polsce związanych z bohaterem chorągwi Tadeuszem
Kościuszką .

ZASADY ZDOBYW ANIA:
Miano Drużyny Kościuszkowskiej można zdobywać w terminie od 4.02.2017 (data
dzienna urodzin Tadeusza Kościuszki) do 15.10.2017 roku. (data dzienna śmierci
Tadeusza Kościuszki)
1. Miano DRUŻYNY KOSCIUSZKOWSKIEJ mogą zdobywać gromady, drużyny, kręgi
ZHP Chorągwi Krakowskiej
2. Miano Drużyny Kościuszkowskiej można zdobywać w terminie od 4.02.2017
(data dzienna urodzin Tadeusza Kościuszki) do 15.10.2017 roku. (data dzienna
śmierci Tadeusza Kościuszki)
3. Symbolem Drużyny Kościuszkowskiej jest plakietka z napisem DRUŻYNA
KOŚCIUSZKOWSKA.
4. Aby przystąpić do zdobywania Miana Drużyny Kościuszkowskiej nie trzeba
wysyłać żadnego zgłoszenia.
5. Zespoły realizację zadań dokumentują w formie wskazanej przy poszczególnych
zadaniach i publikują ją na portalu Facebook w specjalnie do tego celu
stworzonym fanpage’u „ROK KOŚCIUSZKOWSKI”
6. Zespół lub przedstawiciel zespołu ma obowiązek po wykonaniu każdego zadania,
umieścić relację fotograficzną lub filmową na fanpage’u.
7. Każde z opublikowanych, wykonanych zadań zostanie zatwierdzone przez
administratora grupy.
8. Do dnia 30.10.2017 należy wykonać wszystkie zadania, które muszą być
zatwierdzone przez administratora.
9. Plakietkę potwierdzającą zdobycie Miana Drużyny Kościuszkowskiej przyznaje
Komendant Chorągwi, co ogłasza w rozkazie..
10. Plakietkę oznaczającą, że dana drużyna Jest Drużyna Kościuszkowską przyszywa
się nad prawą kieszenią munduru.
11. Drużyny, które zdobyły w poprzednich latach minimum brązową odznakę
chorągwiana Tadeusz Kościuszko zwolnione są z realizacji zadań nr 2 i 5 w każdej
grupie metodycznej.
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ZUCHY
1. Weźcie udział w Święcie Chorągwi, które odbędzie się 25.03.2017
2. Odwiedźcie min 3 miejsca związane z bohaterem chorągwi -Tadeuszem
Kościuszką i zróbcie sobie w tych miejscach Super Fotkę.
3. Nawiążcie kontakt z drużyną, gromadą, kręgiem instruktorskim z innego hufca niż
Wasz i zorganizujcie wspólne spotkanie, zbiórkę, rajd.
4. Zorganizujecie w gromadzie Konkurs plastyczny „Nasz bohater Tadeusz
Kościuszko”
5. W dowolnej formie poznajcie postać bohatera naszej chorągwi – Tadeusza
Kościuszkę lub zdobądźcie sprawność Tadeusz Kościuszko odpowiednią dla
Waszej grupy metodycznej.
6. Weźcie udział w przedsięwzięciu hufca realizującego Uchwałę Zjazdu
Nadzwyczajnego Chorągwi nr 1 z 19.11.2016
HARCERZE
1. Weźcie udział w Święcie Chorągwi, które odbędzie się 25.03.2017
2. Odwiedźcie min 6 miejsc związanych z bohaterem chorągwi -Tadeuszem
Kościuszką i zróbcie sobie w tych miejscach Super Fotkę.
3. Nawiążcie kontakt z drużyną, gromadą, kręgiem instruktorskim z innego hufca niż
Wasz
i zorganizujcie wspólne spotkanie, zbiórkę, rajd, obóz.
4. Zorganizujecie w drużynie grę pt. „Nasz bohater Tadeusz Kościuszko”
5. W dowolnej formie poznajcie postać bohatera naszej chorągwi – Tadeusza
Kościuszki
lub zdobądźcie sprawność Tadeusz Kościuszko odpowiednią dla Waszej grupy
metodycznej
6. Weźcie udział w przedsięwzięciu hufca realizującego Uchwałę Zjazdu
Nadzwyczajnego Chorągwi nr 1 z 19.11.2016

HARCERZE STARSI
1. Weźcie udział w Święcie Chorągwi, które odbędzie się 25.03.2017
2. Odwiedźcie min 8 miejsc związanych z bohaterem chorągwi -Tadeuszem
Kościuszką i zróbcie sobie w tych miejscach Super Fotkę.
3. Nawiążcie kontakt z drużyną, gromadą, kręgiem instruktorskim z innego hufca niż
Wasz
i zorganizujcie wspólne spotkanie, zbiórkę, rajd, obóz.
4. Zrealizujcie w drużynie zbiórkę pt. „Nasz bohater Tadeusz Kościuszko”
5. W dowolnej formie poznajcie postać bohatera naszej chorągwi – Tadeusza
Kościuszki
lub zdobądźcie sprawność Tadeusz Kościuszko odpowiednią dla Waszej grupy
metodycznej
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6. Weźcie udział w przedsięwzięciu hufca
Nadzwyczajnego Chorągwi nr 1 z 19.11.2016

realizującego Uchwałę

Zjazdu

W ĘDROW NICY
1. Weźcie udział w Święcie Chorągwi, które odbędzie się 25.03.2017
2. Odwiedźcie min 10 miejsc związanych z bohaterem chorągwi -Tadeuszem
Kościuszką i zróbcie sobie w tych miejscach Super Fotkę.
3. Nawiążcie kontakt z drużyną, gromadą, kręgiem instruktorskim z innego hufca niż
Wasz
i zorganizujcie wspólne spotkanie, zbiórkę, rajd, obóz.
4. Nagrajcie film pt „Nasz bohater Tadeusz Kościuszko”
5. W dowolnej formie poznajcie postać bohatera naszej chorągwi – Tadeusza
Kościuszki
lub zdobądźcie sprawność Tadeusz Kościuszko odpowiednią dla Waszej grupy
metodycznej.
6. Weźcie udział w przedsięwzięciu hufca
realizującego Uchwałę Zjazdu
Nadzwyczajnego Chorągwi nr 1 z 19.11.2016
SENIORZY
1. Weźcie udział w Święcie Chorągwi, które odbędzie się 25.03.2017
2. Odwiedźcie min 10 miejsc związanych z bohaterem chorągwi -Tadeuszem
Kościuszką i zróbcie sobie w tych miejscach Super Fotkę.
3. Nawiążcie kontakt z drużyną, gromadą, kręgiem instruktorskim z waszego hufca
i zorganizujcie wspólne spotkanie, zbiórkę, rajd, obóz.
4. Zorganizujecie w kręgu wieczornicę/ kominek/ognisko pt „Nasz bohater Tadeusz
Kościuszko”
5. W dowolnej formie poznajcie postać bohatera naszej chorągwi – Tadeusza
Kościuszki lub zdobądźcie sprawność Tadeusz Kościuszko odpowiednią dla
Waszej grupy metodycznej.
6. Weźcie udział w przedsięwzięciu hufca
realizującego Uchwałę
Zjazdu
Nadzwyczajnego Chorągwi nr 1 z 19.11.2016
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