REGULAMIN MUNDUROWY
(Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 92/8 z dnia 8 maja 1999 r.)
Postanowienia ogólne
1. Regulamin mundurowy Organizacji Harcerek ZHR (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje
zuchy, harcerki, wędrowniczki, harcerki starsze i instruktorki ZHR.
2. Mundur określony Regulaminem jest podstawowym strojem organizacyjnym. Dopuszczalne
jest noszenie stroju polowego (np. koszulek, bluz), który jednak nie moŜe zastępować munduru.
3. Mundur ukazuje w sposób zewnętrzny przynaleŜność do Organizacji Harcerek ZHR oraz
własnej druŜyny/gromady, w związku z czym łączy elementy wspólne z całą Organizacją
(np.: kolor, podstawowe zasady kroju), z elementami odrębnymi, charakterystycznymi
dla druŜyny/gromady (np. nakrycie głowy, kolor getrów, wywijek).
4. W druŜynie/gromadzie obowiązuje jednolite umundurowanie. W szczegółowych kwestiach
nieokreślonych w Regulaminie (np. nakrycie głowy, szczegóły kroju) mundur wymaga
akceptacji Komendantki Chorągwi, w której działa druŜyna/gromada. Zaleca się jednolity krój
munduru w całej Chorągwi.
5. Wygląd, liczbę oraz sposób noszenia oznak na mundurze określa „Regulamin symboli, odznak
i oznaczeń ZHR".
Zasady noszenia munduru
1. Mundur jako strój organizacyjny musi być otoczony szacunkiem i godnie traktowany.
2. Mundur musi być czysty, schludny i wyprasowany.
3. Mundur musi być dostosowany do:
a) pogody (np. konieczne jest posiadanie w dni letnie nakrycia głowy chroniącego od słońca,
a w miesiącach chłodnych na dworze wskazane jest noszenie do munduru cywilnych elementów
ubioru, takich jak: czapka, szalik, rękawiczki, okrycia wierzchnie, które powinny być, w miarę
moŜliwości, jednolite dla druŜyny lub utrzymane w barwach ciemnych),
b) sytuacji — np. zarówno spódnica, jak i fartuch powinny umoŜliwiać uczestnictwo w pełnym
Ŝyciu harcerskim (w tym w Mszach św.) w związku z powyŜszym spódnice nie powinny być
krótsze niŜ 10 cm nad kolana.
I. Mundur zucha
I.1. Sukienka
W kolorze szarym, bez naramienników, zapinana na całej długości na szare guziki. Kołnierz
à la Słowacki (biały kołnierzyk do decyzji gromady). Sukienka ma dwie nakładane proste
kieszenie z zewnętrzną kontrafałdą na wysokości klatki piersiowej oraz dwie kieszenie
z zewnętrzną kontrafałdą na wysokości bioder. W pasie na szwach bocznych umieszczone
są szlufki na pas. Tył prosty, rękawy długie, koszulowe ujęte w mankiet. Długość munduru
do kolan.
(załącznik nr 1)
I.2. Pozostałe elementy munduru:
• Kokarda w kolorze wybranym przez gromadę, wiązana pod kołnierzem lub
chusta w kształcie trójkąta o wymiarach 65x65x95 cm w kolorze wybranym przez gromadę,

spięta suwakiem noszona pod kołnierzem.
• Nakrycie głowy
Beret zwykły, miękki w kolorze jednolitym dla całej gromady lub inne nakrycie głowy
po akceptacji Komendantki Chorągwi.
• Pas zuchowy
Wykonany ze skóry w kolorze brązowym z okrągłą metalową klamrą z napisem „Czuj".
• Skarpety i obuwie
W zaleŜności od pory roku rajstopy w kolorze naturalnym lub białym i skarpety
lub podkolanówki (bez getrów) w kolorze białym lub innym kolorze jednolitym dla całej
gromady. Półbuty w kolorze brązowym lub czarnym lub białe tenisówki.
II. Mundur harcerki
II.1. Forma podstawowa
II.1.1. Mundur dwuczęściowy
• Bluza mundurowa
W kolorze szarym z naramiennikami, wpuszczona w spódnicę, z przodu zapinana na całej
długości na guziki metalowe z lilijką w środku. Kołnierz à la Słowacki, rogi przypięte guzikami,
biały kołnierzyk (według tradycji lub decyzji druŜyny). Bluza ma dwie nakładane kieszenie
z zewnętrzną kontrafałdą na wysokości klatki piersiowej. Tył bluzy gładki lub z karczkiem
„w szpic", od którego odchodzi wewnętrzna kontrafałda. Rękawy koszulowe, długie, ujęte
w mankiety zapinane na guziki.
• Spódnica
W kolorze szarym, w talii zakończona paskiem ze szlufkami, nie krótsza niŜ 10 cm powyŜej
kolan. Przewidziane są następujące wzory kroju spódnicy:
1) spódnica prosta, zapinana na guziki metalowe z lilijką w środku z nakładanymi na wysokości
bioder kieszeniami (załącznik nr 2),
2) spódnica z karczkiem z wpuszczanymi z boku kieszeniami z zakładkami z przodu i z tyłu
spódnicy, zapinana na guziki metalowe z lilijką w środku, z przodu spódnicy mogą być
kontrafałdy (po linii ud) od dolnej krawędzi kieszeni (załącznik nr 3),
3) spódnica prosta bez guzików, wykonana z 4 klinów (załącznik nr 4).
II.1.2. Mundur jednoczęściowy (tzw. fartuch):
W kolorze szarym z naramiennikami, zapinany na całej długości na guziki metalowe z lilijką
w środku. Z przodu mogą być kontrafałdy (po linii ud) zaszyte do dolnej krawędzi kieszeni.
Tył, kołnierz, kieszenie, rękawy jak w mundurze dwuczęściowym. (załączniki nr 5 i 6).

II.2. Forma polowa
II.2.1. Mundur letni
• Spodenki
W kolorze szarym zapinane na suwak i guzik mundurowy, zakończone paskiem ze szlufkami.
Z przodu po dwie zakładki, z tyłu po jednej zaszewce, po bokach wpuszczone kieszenie.
• Spódnica
Jak w formie podstawowej pkt II 1.1.
• Bluza
Z krótkimi rękawami, o kroju na wzór bluzy mundurowej w kolorze szarym, do której nosi
się przypięty KrzyŜ Harcerski, chustę oraz sznur lub bluza jak w formie podstawowej pkt. II 1.1.
II.2.2. Strój polowy
• Koszulka
Typu T-shirt w kolorze jednolitym dla całej druŜyny z nadrukiem ZHR i/lub znakiem druŜyny.
• Spódnica lub spodenki
W kolorze jednolitym dla całej druŜyny.
II.3. Pozostałe elementy munduru
• Chusta
W kształcie trójkąta o wymiarach 70 x 70 x 100 cm, w kolorze wybranym przez druŜynę, spięta
suwakiem.
• Nakrycie głowy
Beret zwykły miękki w kolorze jednolitym dla całej druŜyny lub inne nakrycie głowy
wynikające z tradycji druŜyny po akceptacji Komendantki Chorągwi.
• Pas harcerski
Wykonany ze skóry, z okrągłą metalową klamrą z oznaczeniem Organizacji. (załącznik 7)
• Skarpety i obuwie
W zaleŜności od pory roku rajstopy w kolorze naturalnym jednolitym dla całej druŜyny,
podkolanówki lub getry i/lub skarpety (wywijki) jednolite dla całej druŜyny. Pionierki
(1ub półbuty) w kolorze brązowym lub czarnym.
• Okrycie wierzchnie:
Kangurka, kurtka, peleryna, sweter, polar, skafander w kolorze stonowanym w miarę moŜliwości
jednolite dla druŜyny i posiadające oznaczenie Organizacji.
III. Mundur instruktorki

III.1. Forma galowa
Dwuczęściowy kostium w kolorze szarym, na podszewce. (załącznik nr 8)
• śakiet
Lekko wcięty, zapinany na 4 guziki, z naramiennikami o szerokości od 40 do 45 mm, kołnierz
i klapy wąskie, 2 1ub 4 kieszenie z kontrafałdą do wewnątrz i patką prostokątną zapinaną
na guzik. Wymiary kieszeni: górne 80 x 100 mm, dolne 150 x 170 mm. Do Ŝakietu ewentualnie
pasek.
• Bluzka
Typu koszulowego, biała, noszona pod Ŝakiet.
• Spódnica
Prosta lub z kontrafałdą, wszywana w pasek, długości do kolan lub lekko poniŜej.
III.2. Forma podstawowa i polowa
patrz forma podstawowa i polowa munduru harcerki
III.3. Pozostałe elementy munduru
• Krajka
Krajka szerokości od 30 do 50 mm w kolorze i wzorze ustalonym. Dopuszcza się do munduru
podstawowego i polowego występowanie instruktorek na uroczystościach druŜyny
w jej barwach.
• Nakrycie głowy
Beret zwykły, miękki lub inne nakrycie głowy (po akceptacji Komendantki Chorągwi).
• Skarpety i obuwie
Do munduru galowego rajstopy w kolorze beŜowym, półbuty w kolorze ciemnym. Dopuszcza
się noszenie torebki na pasku.
Do munduru w formie podstawowej i polowej zgodnie z odpowiadającymi im wymogami.

