„Ogniska płomienny blask,
Ciszą zasiany zielony las.
Ciesz się z wszystkiego z tego, co masz,
Daj ludziom pogodną twarz…”

REGULAMIN ZDOBYWANIA ZNACZKA
NAMIESTNICTWA STARSZO-HARCERSKIEGO I WĘDROWNICZEGO
„Ruber Ignis” Hufca Kraków Nowa-Huta
Współzawodnictwo pomiędzy druŜynami jest jednym z elementów, które mobilizują
do pracy i dają chęci do działania. Działania podejmowane przez druŜyny zostaną od tej pory
poddane surowym ocenom namiestników, (od których oczywiście zawsze moŜecie otrzymać
pomoc)- jednakŜe nie bójcie się, lecz działajcie, bo najlepsi zostaną nagrodzeni….
W celu wyłonienia najlepszej druŜyny namiestnictwo „Ruber Ignis” stworzyło kartę
wizytacyjną, która ma na celu sprawdzenie działalności druŜyn naleŜących do namiestnictwa.
Wszystkie druŜyny, które podejmą rywalizacje otrzymają miano:
„DruŜyna śółtego Płomienia” to druŜyna młoda, która jeszcze nie ma
sprecyzowanych planów na przyszłość, bądź je ma, ale do ich realizacji będzie
potrzebowała więcej zapału i entuzjazmu, ze strony kaŜdego z jej członków.
DruŜyna taka spełnia do 59% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji
Namiestnictwa.
„DruŜyna Pomarańczowego Płomienia” to druŜyna dobrze działająca,
spełniająca od 60 do 84% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji.
Jest to druŜyna, która ma juŜ dość dobrze sprecyzowane plany na przyszłość,
ale do ich realizacji potrzebuje jeszcze sporo pomocy z zewnątrz.
„DruŜyna Czerwonego Płomienia” jest to druŜyna najlepiej działająca,
spełniająca min. 85% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest to
druŜyna działająca bez zastrzeŜeń, stanowiąca wzór dla pozostałych.
DruŜynowy jak i cała druŜyna dobrze wiedzą, na czym polega ich harcerska
słuŜba, dzięki temu mogą w pełni realizować swoje plany, dąŜąc do doskonałości.
Wraz z mianem druŜyna otrzymuje znaczek- symbol, płomień w odpowiednim
kolorze. Znaczek ten nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.

Namiestnictwo „Ruber Ignis” nadaje tytuł i odznaczenie na okres jednego roku
harcerskiego, dlatego teŜ istnieje moŜliwość zdobycia wyŜszego miana jak i stracenie
zapracowanego płomienia.

Znaczki specjalne
Znaczek specjalny namiestnictwa – symbol płomienia w kolorze Ŝółtym na czarnym
tle w kształcie ośmiokąta, mogą nosić harcerze, instruktorzy, od których namiestnictwo
otrzymało pomoc i wsparcie.
Znaczek specjalny namiestnictwa – symbol czerwonego płomienia na czarnym tle
w kształcie ośmiokąta, jako honorową dla namiestnictwa odznakę mogą nosić harcerze
i instruktorzy, którzy w sposób szczególny zaistnieli w Ŝyciu namiestnictwa.
Znaczek specjalny namiestnictwa nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.
Znaczek specjalny namiestnictwa nadaje się na wniosek. Wnioskować o nadanie
znaczka specjalnego moŜe kaŜdy członek zespołu namiestnictwa jak równieŜ kaŜdy
druŜynowy druŜyny czynnie uczestniczącej w Ŝyciu namiestnictwa „Ruber Ignis”.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!

„…Czerwony płomień pokaŜe Ci,
Pamiętnik harcerskich dni…”

