Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 15/2015
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu odznaki instruktorskiej „Dębowe Liście”
Na podstawie §33 ust. 2. pkt. 3. Statutu ZHP. oraz Uchwały nr 59/2015 Głównej
Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca postanawia, co następuje:
1. Komenda Hufca przyjmuje regulamin odznaki instruktorskiej „Dębowe Liście”, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Hufca.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

REGULAMIN ODZNAKI INSTRUKTORSKIEJ „DĘBOWE LIŚCIE”
1. Odznaka „Dębowe Liście” jest trójstopniowa:
– za 3 lata służby instruktorskiej
– I srebrny liść dębowy,
– za 5 lat służby instruktorskiej
– I złoty liść dębowy,
– za 10 lat służby instruktorskiej
– II złoty liść dębowy,
2. Odznaka w kształcie liścia dębu, wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym lub
złotym. Odznaka noszona jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku
nr 1.
3. Zasady przyznawania Odznaki:
– odznakę „Dębowe Liście” przyznaje Komendant Hufca na wniosek:
 Komendy Hufca,
 Komisji Stopni Instruktorskich,
 Zespołu Kadry Kształcącej,
 Namiestnika,
 Komendanta Szczepu,
 Instruktora zainteresowanego zdobyciem odznaki.
– wnioski należy składać do Komendanta Hufca do 1. grudnia każdego roku,
– odznaka przyznawana jest raz do roku, a jej przyznanie odbywa się podczas
Wigilii Instruktorskiej,
– przyznanie odznaki Komendant Hufca ogłasza w rozkazie.
4. Odznakę „Dębowe Liście” mogą otrzymać instruktorzy, którzy:
– mają zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok,
– mają 3, 5 10 lat udokumentowanej czynnej pracy instruktorskiej,
– mają przydział służbowy do Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP,
– przestrzegają Statutu ZHP, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Kodeksu
Instruktorskiego,
– uczestniczą w życiu hufca (programowym, kształceniowym, organizacyjny,
innym),
– podejmują samodzielnie inicjatywy na rzecz hufca.
5. Komendant Hufca, za jednogłośną zgodą Komendy Hufca może wyznaczyć inny
tryb przyznawania w/w odznaczenia niż wymieniony w tut. regulaminie.
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komendantowi Hufca

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej
Załącznik nr 1
do Odznaki Instruktorskiej „Dębowe Liście”.

Za 3 lata służby instruktorskiej

– I srebrny liść dębowy.

Za 5 lat służby instruktorskiej

– I złoty liść dębowy.

Za 10 lat służby instruktorskiej

– II złoty liść dębowy.

