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Konstytucja 74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Eskapada” im. Janusza Korczaka
1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1

74 Poznańska Drużyna Harcerska „Eskapada” im. Janusza Korczaka należy do ZHP, jest drużyną młodszoharcerską, koedukacyjną.

1.2

Członkiem drużyny może zostać każda osoba, która:

1.3

1.4

1.2.1

ukończyła 10 rok życia, a nie przekroczyła 13 roku życia

1.2.2

Wykazuje chęć do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, konstytucji drużyny i wszystkich
regulaminów obowiązujących w ZHP

Pełnoprawnym członkiem drużyny może zostać osoba, która:
1.3.1

Ukończyła próbę harcerza/harcerki, została włączona w skład drużyny rozkazem drużynowego

1.3.2

Posiada 3- miesięczny staż w ZHP

Drużynowy lub Rada Drużyny ma prawo do wydalania z drużyny każdego jej członka, który:
1.4.1

nie przestrzega regulaminów obowiązujących w ZHP, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz praw
obowiązujących w drużynie

1.4.2

przez okres 3 miesięcy nie uczestniczy w pracy drużyny bez należytego usprawiedliwienia,

1.4.3

wyrazi wolę wystąpienia z drużyny.

2. STRUKTURA
2.1

2.2
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Zastęp:
2.1.1

Składa się z 4-8 osób łącznie z zastępowym,

2.1.2

Ma prawo złożyć wniosek do drużynowego lub Rady Drużyny o nadanie zastępowi nazwy. W wypadku,
gdy zastęp nie podejmuje takich działań przez 2 miesiące od utworzenia zastępu drużynowy ma prawo
do nadania zastępowi nazwy wybranej przez Rade Drużyny.

2.1.3

Ma prawo do posiadania proporca, własnych tradycji i obrzędów nie będących sprzecznymi z
obyczajami, tradycjami, konstytucją drużyny, a także Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

2.1.4

Drużynowy ma prawo rozwiązać zastęp w porozumieniu z Radą Drużyny, jeżeli zastęp nie spełnia
wymogów ustalonych w Konstytucji drużyny.

W skład Rady Drużyny wchodzą:
2.2.1

Drużynowy- posiada najwyższą władzę w drużynie, wydaje rozkazy, zwołuje posiedzenia rady Drużyny,
powołuje członków drużyny na poszczególne funkcje, jest odpowiedzialny za prawidłowe
funkcjonowanie drużyny i nadzoruje pracę funkcyjnych drużyny.

2.2.2

Przyboczny- jest wybierany przez drużynowego lub radę drużyny . Do jego zadań należy pomoc
drużynowemu w organizacji pracy drużyny. Jest współodpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie
drużyny. W przypadku nieobecności drużynowego przyboczny ma prawo w jego imieniu do zarządzania
drużyną.

2.2.3

Funkcyjni- są wybierani przez drużynowego lub Radę Drużyny, są odpowiedzialni za wykonywanie
poszczególnych elementów funkcjonowania drużyny, główne funkcje:

2.2.3.1

Kronikarz- jest odpowiedzialny za uzupełnianie na bieżąco kroniki drużyny dbanie o jej
estetyczny wygląd, w razie zwolnienia z funkcji jest zobowiązany przekazać ją swojemu
następcy.

2.2.3.2

Proporcowy- pełni funkcję reprezentacyjną, jest odpowiedzialny za proporzec drużyny, jego
odpowiednie traktowanie, zabieranie go na wszystkie wyjazdy i wyjścia drużyny.
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2.2.3.3

Kwatermistrz- jest odpowiedzialny za rozporządzanie, przegląd i konserwacje sprzętu drużyny

2.2.3.4

Medyk- jest odpowiedzialny za uzupełnianie i posiadanie na każdym wyjeździe apteczki
drużyny, posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy, udziela pomocy
osobom, które jej potrzebują

2.2.3.5

W razie potrzeby drużynowy ma prawo powołać jeszcze inne funkcje.

2.2.4

Zastępowi- wybierani przez drużynowego lub Radę Drużyny. Do jego zadań należy dbanie o
prawidłowe funkcjonowanie zastępu, nadzorowanie jego pracy prowadzenie zbiórek zastępu z pomocą
innego członka Rady Drużyny. Zastępowym może zostać osoba z co najmniej rocznym stażem w
drużynie, posiadająca lub starająca się o patent zastępowego, posiadająca Krzyż Harcerski i co najmniej
jeden stopień wyżej niż pozostali członkowie zastępu. Zastępowy powinien być osobą ściśle
przestrzegającą Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego, a także podporządkowującą się poleceniom
drużynowego. Zastępowy ma prawo do złożenia wniosku do Rady Drużyny o przyznanie funkcji
podzastępowego/ proporcowego członkowi danego zastępu.

3. STOPNIE I SPRAWNOŚCI
3.1

Członkowie drużyny mogą zdobywać sprawności harcerskie zawarte w załączniku do uchwały Głównej
Kwatery ZHP nr 73/2003 z 14 sierpnia 2003

3.2

Członkowie drużyny mogą zdobywać stopnie przewidziane w Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/XXXII Rady
Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. dla harcerzy młodszych.

3.3

Istnieje możliwość otwarcia próby na stopień przypisany do innej grupy metodycznej lub zawarcia w jednej
próbie zadań odpowiadających kilku następującym sobie stopniom w wyjątkowej sytuacji oraz po zgodzie
udzielonej przez Radę Drużyny.

4. UMUNDUROWANIE
4.1

Podstawowe umundurowanie zgodne jest z regulaminem mundurowym ZHP

4.2

Części umundurowania wyróżniające środowisko:
4.2.1

Barwy drużyny:
-

Zielona chusta

-

Żółte pagony z numerem drużyny i stopniem

4.2.2

Beret zielony typu Bundeswehra/kapelusz ZHP damski i męski

4.2.3

Spodnie zielone bojówki typu BDU (Dla dziewcząt i chłopców)

4.2.4

Getry czarne z białymi paskami

4.2.5

Plakietki:
-

Hufca- umieszczona na lewym ramieniu 2 palce od naramiennika

-

Szczepu- na lewym ramieniu 3 place pod plakietką hufca

-

Drużyny- na prawym ramieniu 2 palce pod naramiennikiem.

4.2.6

Buty np. trampki (wysokie, czarne, bądź granatowe), wysokie buty za kostkę np. glany, buty
treckingowe.

4.2.7

Rajstopy czarne, ew. w kolorze naturalnym, gładkie,

4.2.8

Do umundurowania zabrania się noszenia:
-

Spodni dresowych oraz spodni bez szlufek,
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-

Butów w kolorach niemaskujących, adidasów

-

Wyzywającego makijażu i biżuterii

-

Rozpuszczonych włosów.

5. FORMY PRACY
5.1
Zbiórki zastępów- powinny odbywać się regularnie co tydzień w szczególnych przypadkach może być to
inny odstęp czasowy. Obecność na nich jest obowiązkowa dla każdego członka zastępu. Członkowie drużyny
mają obowiązek posiadać podczas ich trwania pełne umundurowanie.
5.2
Zbiórki drużyny- odbywające się regularnie, np. raz w miesiącu, lub gdy zostaną one zwołane przez
drużynowego. Obecność na nich jest obowiązkowa dla każdego członka zastępu. Członkowie drużyny mają
obowiązek posiadać podczas ich trwania pełne umundurowanie
5.3
Wyjścia okolicznościowe, wycieczki- należą do stałych i obowiązkowych form pracy. Każdy członek
drużyny jest zobowiązany do obecności w trakcie ich trwania.
5.4
Biwaki i rajdy- odbywają się w weekendy i każdy członek drużyny zobowiązuje się do udziału w tych
wyjazdach.
5.5
Imprezy ogólne- wyjazdy i wyjścia organizowane przez wyższe jednostki organizacyjne. Stanowią
ważny element pracy drużyny i każdy członek drużyny jest zobowiązany do udziału w nich.
5.6

Obozowe Akcje Letnie i Zimowe- odbywają się podczas ferii szkolnych.

5.7
Kadra drużyny ma prawo nakazać opuszczenie zbiórki przez członka drużyny w wypadku
nieprzestrzegania przez niego regulaminów obowiązujących w ZHP, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, oraz
konstytucji drużyny.
6. MAJĄTEK
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6.1

Jest wspólną własnością wszystkich członków drużyny.

6.2

Obejmuje pieniądze oraz rzeczy materialne należące do drużyny.

6.3

Posiadany sprzęt pochodzi z darowizny, lub został zakupiony z pieniędzy pozyskanych podczas akcji
zarobkowej lub akcji 1%.

6.4

Rada drużyny jest odpowiedzialna za decydowanie o rozporządzaniu majątkiem drużyny wg potrzeb i
możliwości.

6.5

Części umundurowania lub wyposażenie harcerskie zakupione z pieniędzy pochodzących z akcji
zarobkowej są nadal własnością drużyny. W razie wystąpienia członka z drużyny podlegają one
zwrotowi.

6.6

Akcje zarobkowe:
6.6.1

Są formą powiększania majątku drużyny i każdy członek drużyny powinien uznawać udział w
nich za swój obowiązek

6.6.2

Każdy uczestnik akcji zna cel na który zbierane są pieniądze

6.6.3

Pieniądze mogą być wykorzystywane np. na zakupienie sprzętu obozowego drużyny, zapłacenie
składek członkowskich, zakupienie materiałów programowych.

6.6.4

Część pieniędzy jest umieszczana na subkontach poszczególnych członków drużyny, które
można wykorzystać na zakup umundurowania, sprzętu harcerskiego, opłacenie składek lub
wyjazdów drużyny.

6.6.5

Mogą przyjmować różne formy.

6.6.6

Osoby nie uczestniczące w akcjach zarobkowych zobowiązane się do uiszczenia z własnych
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funduszy składek członkowskich ZHP oraz składek na rzecz drużyny
6.6.7

6.7

Pieniądze drużyny pochodzące ze składek oraz akcji zarobkowych są wykorzystywane na zakup
materiałów programowych, opłacenie czynszu za harcówkę oraz udzielania pomocy materialnej
najbiedniejszym członkom drużyny.

Każdy członek drużyny jest odpowiedzialny za majątek drużyny i jest zobowiązany do dbania o wspólne
mienie drużyny.

7. NAGRODY I KARY:
7.1

7.2

Nagrody:
7.1.1

Nagrodę może stanowić pochwała w rozkazie drużynowego

7.1.2

Mogą przybrać formę pochwały w rozkazie drużynowego z jednoczesnym wpisem do książeczki
harcerskiej.

7.1.3

Są przyznawane uchwałą Rady Drużyny

7.1.4

Są przyznawane osobom, które wykazały się inicjatywą, dobrze wykonały wyznaczone przez
kadrę zadania, a także za całoroczną pracę w drużynie.

7.1.5

Nagrody mogą mieć charakter materialny lub przyjmować postać pochwały zawartej w rozkazie
drużynowego.

Kary:
7.2.1

nie mogą naruszać godności własnej karanego

7.2.2

w wyniku zaniedbania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji i nie skutkowanie
uprzednich upomnień możliwe jest na podstawie decyzji Rady Drużyny odwołanie z funkcji
rozkazem drużynowego

7.2.3

w przypadku łamania Konstytucji Drużyny możliwe jest udzielenie upomnienia lub nagany w
rozkazie drużynowego

7.2.4

w przypadku ciągłego łamania Prawa Harcerskiego lub Konstytucji Drużyny , oraz nie
stosowanie się do poleceń przełożonych istnieje możliwość wydalenia z drużyny na podstawie
decyzji Rady Drużyny

7.2.5

usunięcie z drużyny może nastąpić także po trzykrotnej naganie w rozkazie drużynowego

7.2.6

w przypadku nie podporządkowania się zostaje udzielona nagana w rozkazie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 W sprawach nie uregulowanych w Konstytucji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Związku
Harcerstwa Polskiego.
8.2 Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia przez Radę Drużyny.
8.3 Do znajomości zawartości treści zawartych w Konstytucji i jej przestrzegania są zobowiązani wszyscy
członkowie 74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej, co potwierdzone zostaje podpisem podczas przyjęcia do
drużyny.
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