Regulamin
Pamiątkowej Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej
„100 lat ZHP i Niepodległości Polski” Chorągwi Stołecznej ZHP
1. Pamiątkowa Harcerska Odznaka Strzelecka „100 lat ZHP i Niepodległości Polski”
(zwana dalej: odznaką) jest odznaką upamiętniającą 100 rocznicę powstania ZHP oraz
odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie, a jednocześnie promującą
strzelectwo sportowe w tymże roku. Odznaka nadawana jest przez Kapitułę
Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP (zwaną dalej: Kapitułą).
2. Celem nadawania odznaki jest rozbudzenie wśród harcerzy, harcerzy starszych,
wędrowników oraz instruktorów zainteresowania strzelectwem sportowym, w
kontekście 100 jubileuszu ZHP jak i niepodległości Polski oraz popularyzacja wiedzy o
strzelectwie sportowym w ramach ZHP.
3. Odznakę można uzyskać na 3 sposoby:
a) Uczestnicząc w zawodach strzeleckich Kapituły i uzyskać normę jak dla
brązowej odznaki HOS (minimum 60 pkt. dla dowolnej postawy oraz wieku, w
konkurencji KPN-10),
b) Organizując zawody we własnym środowisku dla minimum 10 osób, gdzie dla
organizatorów przysługują 2 odznaki, a na każdych 5 kolejnych osób (powyżej
tej minimalnej 10) przysługuje kolejna dodatkowa odznaka dla organizatorów,
c) Uczestnicząc w zawodach środowiskowych opisanych w punkcie b, zdobywając
normę dla brązowej odznaki HOS (opisaną w punkcie a).
4. Odznaka może być zdobywana w okresie od lipca do grudnia 2018 roku.
5. W przypadku zdobywania odznaki w ramach punktu 3., podpunktu b) lub c), podstawą
przyznania odznaki jest raport z przeprowadzonych zawodów dostarczony na adres
mailowy kapituły (w preferencji) lub pisemny raport przesłany na adres Chorągwi
Stołecznej, dostarczony przez organizatorów tychże zawodów. Wzór raportu określa
załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.
6. Odznaka może być nadana honorowo, a otrzymać ją mogą osoby prawne lub osoby
fizyczne, także nie będące członkiem ZHP, które aktywnie wspierały Kapitułę i
przyczyniły się do realizacji jej zadań statutowych jak i rozwoju strzelectwa
sportowego.
7. Odznaka nadana honorowo wydawana będzie bezpłatnie, w innych przypadkach
zdobywający będzie musiał pokryć koszty jej wytworzenia i nadania.
8. Obowiązek rejestru nadanych odznak ma Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej
działająca przy Chorągwi Stołecznej ZHP.
9. Wręczenia odznak dokona członek kapituły lub osoba do tego upoważniona przez
kapitułę.
10. Odznaka będzie wydawana razem z legitymacją dla osoby fizycznej, bądź dyplomem
dla osoby prawnej, uprawniającą do jej noszenia.
11. Odznaka jest w kształcie brązowej lilijki z wpisaną emaliowaną tarczą strzelecką w jej
środku, a zawieszona jest na brązowej, emaliowanej przywieszce w barwach
narodowych z napisem „100 LAT ZHP”. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu.
12. Odznaka noszona jest na mundurze na patce prawej kieszeni, dopuszcza się noszenie
jej nad patką prawej kieszeni, w miejscu przewidzianym dla odznak honorowych, o ile
została nadana honorowo. Na pozostałych ubiorach cywilnych może być noszona pełna
wersja odznaki lub jej miniaturka, na lewej bądź prawej kieszeni ubioru, lub wpięta w
klapę marynarki.
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