
Jodła
Odznaka Chorągwiana

REGULAMIN



I.OPIS ODZNAKI

1. Odznaka ZHP Chorągwi Kieleckiej nosi nazwę Odznaka Chorągwiana „Jodła”.

2. Odznaka jest trzystopniowa i będzie ją można realizować w kolejnych latach:

2017 – Odznaka brązowa,

2018 – Odznaka brązowa, srebrna,

2019 – Odznaka brązowa, srebrna, złota.

II.CEL ZDOBYWANIA ODZNAKI

Podstawowym celem zdobywania Odznaki Chorągwianej „Jodła” jest kształtowanie wśród 

harcerek i harcerzy postaw obywatelskich poprzez:

1. Przybliżenie postaci Stefana Żeromskiego – bohatera Kieleckiej Chorągwi ZHP.

2. Określenie miejsca swojego zamieszkania, poznanie historii, tradycji, zabytków oraz poznanie 

ciekawych osobowości z naszych „Małych Ojczyzn”.

3. Podjęcie działań społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej.

4. Aktywizacja środowisk harcerskich ZHP Chorągwi Kieleckiej.

III. KTO MOŻE ZDOBYWAĆ ODZNAKĘ?

1. Odznakę Chorągwianą „Jodła” może zdobywać każdy zuch, harcerz, harcerz starszy, 

wędrownik i instruktor.

2. Zadania odznaki realizuje cała drużyna.

3. Odznaka przyznawana jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, na podstawie udziału 

w zaliczonych zadaniach.

4. Warunkiem przyznania Odznaki „Jodła” drużynie, jest zrealizowanie zadań przez co najmniej 

75% stanu drużyny lub gromady.

5. Drużynowy sporządza listę uczestników biorących udział w poszczególnych zadaniach 

i załącza je do sprawozdania – na tej podstawie przyznawana jest indywidualna Odznaka.

6. Rada Drużyny lub Krąg Rady może zaliczyć wykonanie zadania na kolejny stopień lub gwiazdkę.

7. Zuchy i harcerze mogą zdobywać sprawności indywidualne i zespołowe, wędrownicy znaki 

służb.

IV. TERMINY ODZNAKI JODŁA 2017

1 – 20 marca 2017 – zgłoszenie drużyny/gromady poprzez elektroniczną ankietę aplikacyjną,

1 marca – 15 sierpnia 2017 – realizacja zadań,

18 sierpnia 2017 – ostateczny termin nadsyłania sprawozdań z realizacji zadań,

22 sierpnia 2017 – ostateczny termin oceny zadań przez Kapitułę i przyznanie Odznak.



V. ZASADY I WARNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1. W celu zgłoszenia udziału w realizacji zadań na Odznakę należy wypełnić ankietę aplikacyjną, 

znajdującą się na stronie internetowej ZHP Chorągwi Kieleckiej (http://www.kielecka.zhp.pl), 

w terminie do 20 marca 2017 r.

2. Przed wysłaniem zgłoszenia do Komendy Chorągwi należy poinformować o tym właściwą 

Komendę Hufca. Drużyna zgłasza fakt uczestnictwa w zdobywaniu Odznaki do Komendy 

Hufca, a Komenda Chorągwi po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje je w Komendzie Hufca.

3. Warunkiem zdobycia Odznaki jest zrealizowanie przynajmniej trzech zadań, po jednym 

z każdego bloku programowego  (właściwego dla każdej grupy metodycznej) lub odpowiednio 

dwóch zadań z zaproponowanych bloków i jednego zadania z ogólnopolskich propozycji 

programowych Głównej Kwatery, np. PRO, Turniej Zastępów itp., które realizuje dane 

środowisko.

4. Drużyny wielopoziomowe realizują zadania z tej grupy metodycznej, do której należy 

większość członków drużyny.

5. Zadania z bloku IV „Zadania dla Wszystkich” są obowiązkowe dla wszystkich grup 

metodycznych.

6. Drużynowy sporządza listę uczestników biorących udział w realizacji poszczególnych zadań 

i załącza je do sprawozdania (na tej podstawie przyznawana jest indywidualna Odznaka).

VI. MELDUNEK Z WYKONANIA ZADANIA

1. Sprawozdanie z realizacji zadań należy złożyć w biurze Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej 

w terminie do 15 sierpnia 2017 r. Sprawozdania należy złożyć osobiście lub drogą pocztową.

2. Meldunek z wykonanych zadań można składać również drogą elektroniczną. Instrukcja 

pojawi się na stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej do 15 czerwca 2017 r. 

3. Ocena zadań na Odznakę Jodła zostanie dokonana prze 3-osobową Kapitułę Odznaki 

Chorągwianej „Jodła” do 7 września 2017 roku. Kapitułę powołuje rozkazem Komendant ZHP 

Chorągwi Kieleckiej do 31 sierpnia 2017 r.

4. Odznakę przyznaje Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej swoim rozkazem.

5. Gromady zuchowe i drużyny harcerskie otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie 

Odznaki z imiennym wykazem osób zdobywających.

6. Najlepsza gromada/drużyna w poszczególnych metodykach zostanie zaproszona na Zlot 

Chorągwi Kieleckiej.

7. Wręczenie Certyfikatów i Odznak odbędzie się na Zlocie Chorągwi Kieleckiej.

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze zgłoszenia do realizacji zadań Odznaki Chorągwianej 

Jodła 2017!

Czuwaj!



Kontakt:

Kapituła Odznaki Chorągwianej Jodła 2017

ZHP Chorągiew Kielecka

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

e-mail: jodla@kielecka.zhp.pl

https://www.facebook.com/ChKieleckaZHP

http://www.kielecka.zhp.pl

Jodła
Odznaka Chorągwiana


