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I REGULACJE OGÓLNE
§1. Założenia kategoryzacji
Kategoryzacja drużyn harcerzy jest narzędziem metodycznym stworzonym dla drużynowych
harcerzy i całego pionu harcerskiego w Organizacji Harcerzy. W pierwszej kolejności ma
wspierać pracę drużynowego harcerzy:
 ułatwiając mu ocenę własnej jednostki oraz określając jej poziomu na tle innych drużyn
harcerzy w Organizacji- wskazując sprawdzoną ścieżkę rozwoju drużyny harcerzy,
 umożliwiając drużynie harcerzy rywalizację oraz naśladowanie najlepszych drużyn,
 pomagając w motywacji drużyny harcerzy oraz wyznaczaniu kierunków i celów jej
rozwoju.
Przeznaczeniem kategoryzacji jest także wsparcie pracy hufca harcerzy, chorągwi harcerzy i
Organizacji Harcerzy w ocenie poziomu i kondycji jednostek oraz inicjowaniu rywalizacji drużyn
harcerzy.
Podstawą formalną Instrukcji Kategoryzacji Drużyn Harcerzy Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (zwanego dalej Instrukcją) jest Regulamin Drużyny Harcerzy ZHR.
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§2. Kategorie i miana drużyn harcerzy
Kategoria jest uznaniem poziomu, jaki prezentuje drużyna. Miano jest nadawane
najlepszym drużynom z danej kategorii.

1. W Organizacji Harcerzy ZHR są następujące kategorie drużyn harcerzy:
a. Drużyny próbne - wszystkie drużyny, które nie spełniają wymogów drużyn
polowych. Kategoria ta nadawana jest drużynom harcerzy będącym na okresie
próbnym z powodu: powstawania; przyjmowania do ZHR z innej harcerskiej
organizacji; obniżenia kondycji drużyny harcerzy, a w konsekwencji nie spełniania
warunków drużyny polowej.
b. Drużyny polowe - to takie, które spełniają wymagania Regulaminu Drużyny ZHR.
c. Drużyny leśne - to takie, które wyrastają ponad przeciętność, a prowadząc swoją
działalność wykształciły obrzędowość i ją kultywują, aktywnie działają w hufcu,
współpracują z wędrownikami i z zuchami, prowadzą własne kwatermistrzostwo.
d. Drużyny puszczańskie - to takie, które mogą być wzorem dla wszystkich drużyn
harcerzy w ZHR, które na wszystkich polach swej działalności osiągnęły mistrzostwo,
trwale zaistniały w historii, promują i wzbogacają ZHR.

2. Wprowadza się następujące miana:
a. Miano Drużyny Orlej – otrzymuje jednostka, która wygrała Turniej Drużyn Leśnych.
Jednocześnie zostaje uznana za najlepszą drużynę leśną w chorągwi w mijającym
roku harcerskim.
b. Miano Drużyny Rzeczypospolitej - otrzymuje jednostka, która wygrała Turniej
Drużyn Puszczańskich. Jednocześnie zostaje uznana za najlepszą drużynę w całej
Organizacji Harcerzy w mijającym roku harcerskim.
3. W drodze przyznawania przywilejów decyduje poniższa hierarchia drużyn:
Miano:
1. Drużyna Rzeczypospolitej
2. Drużyna Orla

Kategoria:
1. Drużyny puszczańskie
2. Drużyny leśne
3. Drużyny polowe
4 drużyny próbne

§3. Turnieje drużyn harcerzy
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1. Turnieje drużyn harcerzy są rekomendowana formą rywalizacji między drużynami harcerzy.
Każda drużyna harcerzy z kategorią wyższą niż polowa, ma obowiązek uczestnictwa w
odpowiednim turnieju drużyn harcerzy.
2. W ramach kategoryzacji przewidziane są trzy rodzaje turniejów drużyn harcerzy:
a. Turniej Drużyn Puszczańskich, zwany dalej TDP
W turnieju biorą udział drużyny harcerzy starające się o kategorię drużyny
puszczańskiej z Organizacji Harcerzy ZHR. Zwycięskiej drużynie przyznawane jest
miano Drużyny Rzeczypospolitej i otrzymuje ona przechodnią, okolicznościową
buławę Naczelnika Harcerzy. Za organizację turnieju odpowiada Naczelnik Harcerzy.
b. Turniej Drużyn Leśnych, zwany dalej TDL
W turnieju biorą udział wszystkie drużyny harcerzy starające się o kategorie drużyny
leśnej z danej chorągwi. Zwycięskiej drużynie przyznawany jest miano Drużyny Orlej
i otrzymuje ona przechodni, okolicznościowy proporzec Komendanta Chorągwi. Za
organizację turnieju odpowiada odpowiedni komendant chorągwi.
3. Jeśli w chorągwi harcerzy istnieje jedna drużyna posiadająca kategorię leśną, zdobywa
miano Drużyny Orlej automatycznie z dniem 1 września.
4. Jeśli w Organizacji Harcerzy istnieje jedna drużyna posiadająca kategorię puszczańską,
zdobywa miano Drużyny Rzeczypospolitej automatycznie z dniem 1 września.
§4. Tytuł najlepszych drużyn harcerzy i przywilej reprezentacji
1. Tytuł najlepszej drużyny harcerzy w Organizacji Harcerzy przysługuje Drużynie
Rzeczypospolitej.
2. Tytuł najlepszej drużyny w chorągwi harcerzy przysługuje w pierwszej kolejności drużynie z
najwyższą kategorią, następnie z najwyższym mianem (patrz §2 ustęp 3). W przypadku, gdy
w chorągwi harcerzy są dwie drużyny puszczańskie, a żadna z nich nie posiada miana
Drużyny Rzeczypospolitej, wówczas najlepszą drużyną chorągwi harcerzy jest ta, która
przoduje w e-rankingu.
3. Drużyny puszczańskie są zobowiązane do reprezentowania ZHR, a w szczególności
Organizacji Harcerzy w środowisku lokalnym, Polsce i na świecie. Przywilej pierwszeństwa
należy jednak do Drużyny Rzeczypospolitej. Jednocześnie Naczelnik Harcerzy zobowiązany
jest do promocji Drużyny Rzeczypospolitej w szczególności w OH, przedstawiając ją jako
wzór do naśladowania dla wszystkich drużyn harcerzy w Polsce.
4. Drużyny leśne są zobowiązane do reprezentowania chorągwi harcerzy do której jest
przyporządkowana organizacyjnie. Przywilej pierwszeństwa należy jednak do Drużyny Orlej.

§5. Etapy kategoryzacji:
Kategoryzacja składa się z czterech etapów:
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1.

Spotkanie przyjacielskie – drużynowy z pomocą hufcowego lub komendanta zimowiska
uzupełnia arkusz wymagań na podstawie aspiracji i obecnego poziomu drużyny
harcerzy.
Ocena osiągnięć odnosi się do mijającego roku harcerskiego. Spotkanie służy określeniu
celów na najbliższy rok harcerski. Ten etap nie jest obowiązkowy w końcowej
kategoryzacji, choć pozwala lepiej zapoznać się z aktualną sytuacją jednostki i
zaplanować
działania
na
aktualny
rok
harcerski.
Okres: 1.09 – 1.03

2.

I wizytacja (instruktorska) – referent harcerski lub wyznaczony przez niego instruktor
odwiedza drużynę na biwaku lub zbiórce. Wspólnie z drużynowym oceniają obecny
poziom drużyny harcerzy i pracę, jaką wykonała od początku września do końca roku
szkolnego (czyli bierzemy pod uwagę zaplanowane biwaki po 30.05). Na podstawie
zebranych informacji wypełniają arkusz wymagań. Po wypełnieniu arkusza wydaje swoją
opinię w e-kategoryzacji komendant chorągwi (jeśli drużyna aspiruje na miano drużyny
puszczańskiej), lub hufcowy (jeśli drużyna aspiruje na miano drużyny leśnej, polowej,
bądź
próbnej).
Okres: 1.03 – 30.05
II wizytacja (obozowa) – odpowiedni przełożony lub wyznaczony przez niego instruktor
odwiedza obóz drużyny. Wspólnie z drużynowym oceniają, czy poziom obozowania
drużyny przystaje do kategorii, o którą stara się drużyna. Na podstawie zebranych
informacji
uzupełniają
arkusz
wymagań.
Po wizytacji przełożony wystawia opinię oraz decyzję o przyznaniu kategorii.
Okres: 1.06 – 31.08

3.

4.

Turnieje drużyn – każda drużyna posiadająca kategorię wyższą niż polowa, ma
możliwość uczestniczenia w odpowiednim turnieju drużyn. Turniej, jako forma
rywalizacji drużyn służy ostatecznej ocenie poziomu, jaki reprezentuje jednostka
względem innych drużyn o tej samej kategorii.
Okres: 1.09 – 31.10
§6. E-rywalizacja drużyn harcerzy

1. E-rywalizacja jest to platforma internetowa wspierająca rywalizację drużyn harcerzy w całej
Organizacji
Harcerzy.
E-rywalizacja
znajduje
się
na
stronie
www.harcerze.zhr.pl/kategoryzacja/harcerze Składa się z dwóch narzędzi internetowych:
a. E-kategoryzacji – internetowy arkusz wymagań na kategorie. Prowadzi
drużynowego przez wszystkie etapy kategoryzacji. Przełożonym daje możliwość
wystawiania opinii oraz wydawania decyzji o przyznaniu kategorii.
b. E-rankingu – internetowa klasyfikacja wszystkich drużyn w Organizacji Harcerzy, na
którą składają się punkty zdobyte w ramach kategoryzacji oraz takie, które zostały
przyznane przez przełożonych lub Wydział Harcerzy na podstawie dodatkowych
konkurencji lub osiągnięć.

REGULACJE ORGANIZACYJNE
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§7. Założenia podstawowe
1. Wszystkie drużyny harcerzy podlegają kategoryzacji.
2. Kategorie przyznawane są za okres jednego roku harcerskiego, który trwa od 1 września do
31 sierpnia roku następnego.
3. Kategorie przyznawane są co roku 1 września, na okres jednego roku harcerskiego (z
wyjątkiem kategorii próbnej przyznawanej w momencie rozpoczęcia próby oraz z wyjątkiem
kategorii polowej w przypadku zakończenia okresu próbnego drużyny).
4. Kategorie mogą być przyznawane i odbierane w dowolnej kolejności, tj. bez zachowania
porządku ich przyznawania.
5. W chwili otrzymania danej kategorii drużyna powinna spełniać wymagania właściwe dla tej
kategorii.
6. Kategorie przyznają rozkazem:
a. próbną oraz polową - właściwy hufcowy;
b. leśną - właściwy komendant chorągwi;
c. puszczańską - Naczelnik Harcerzy.
7. W razie stwierdzenia, że drużyna harcerzy w rażący sposób nie spełnia wymagań
kategoryzacyjnych w roku, w którym posiada daną kategorię kategoria może być odebrana
rozkazem wydanym przez właściwego przełożonego, który upoważniony jest do przyznania
tej kategorii. Jeśli obóz tej drużyny harcerzy został oceniony negatywnie lub w ogóle się nie
odbył, odebranie kategorii jest obligatoryjne. Postanowienie to nie dotyczy kategorii
próbnej.
W przypadku odebrania posiadanej kategorii drużyna harcerzy traci wszelkie przywileje i
prawa związane z posiadaniem tej kategorii, a w szczególności nie może brać udziału w
odpowiednim turnieju drużyn i posługiwać się mianem oraz plakietkami właściwymi dla
odebranej
kategorii
8. Wszelkie kwestie sporne związane z kategoryzacją drużyn próbnych i polowych rozstrzyga
właściwy komendant chorągwi harcerzy, a w stosunku do drużyn leśnych i puszczańskich Naczelnik
Harcerzy.
9. Za oznaczenia mundurowe kategorii w stosunku do drużyn polowych i leśnych oraz w
stosunku do Drużyn Orlich odpowiada właściwy komendant chorągwi harcerzy, a w
stosunku do drużyn puszczańskich oraz w stosunku do Drużyny Rzeczypospolitej - Naczelnik
Harcerzy.
§8. Harmonogram kategoryzacji
W harmonogramie zaznaczono 5 etapów – najważniejszych elementów kategoryzacji.
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L.P.
1.

Spotkanie
przyjacielskie

Termin
Opis
01.09 – 01.03 Praca z kategoryzacją zaczyna się od spotkania z hufcowym lub
komendantem zimowiska w trakcie nowego roku harcerskiego. Z
pomocą instruktora ocenia obecny poziom drużyny i wypełnia
arkusz. Kierując się aspiracjami i możliwościami drużyny zawiera
w planie pracy jako jeden z celów zdobycie kategorii. Arkusz jest
nieobowiązkowy dla ostatecznej kategoryzacji, jednak pozwala
zapoznać się z narzędziem i zaplanować rozwój swojej jednostki.
Uwagi:

2.

I wizytacja
(instruktorska)

3.

Zgłoszenia
turnieje

4.

7.

- możliwe jest wypełnienie arkusza w formie papierowej pod
warunkiem późniejszego wypełnienia go w systemie ekategoryzacji,

01.03 – 30.05 Pierwszą wizytację przeprowadza referent harcerski lub
wyznaczona przez niego osoba. Drużynowy zaprasza instruktora
na zbiórkę lub biwak. Drużynowy z pomocą instruktora ocenia
obecny poziom drużyny i wypełnia arkusz. Pierwsza wizytacja ma
pokazać jaką pracę wykonała drużyna i jak się rozwinęła w tym
roku harcerskim. Istotna jest weryfikacja, czy planowana
wcześniej kategoria jest możliwa do zdobycia.

na Do 30.05

Drużyny automatycznie zgłaszają chęć uczestnictwa w
odpowiednim turnieju wypełniając arkusz wymagań i aspirując
tym samym na kategorię wyższą niż polowa podczas pierwszej
wizytacji. Stan na 30. maja przyjmuje się jako obowiązującą listę
drużyn uczestniczących w TDP, TDL
Informacja
o Do 1.06
Drużyny aspirujące do kategorii drużyny wyższej niż polowa
turniejach drużyn
muszą otrzymać informację do tego czasu o terminie, miejscu
odpowiednich turniejów oraz wymaganiach przedturniejowych.
II
wizytacja 01.07 – dwa Drugą wizytację przeprowadza odpowiedni przełożony1.
(obozowa)
tygodnie po Wizytującymi mogą być również instruktorzy2 lub ciała
zakończonej organizacyjne wskazane przez nich. Termin wizytacji jest
HAL
uzgadniany z drużynowym.

8.

Zakończenie roku 31.08
kategoryzacyjnego

9.

Decyzja
przyznanie
kategorii

Zakończenie okresu, w którym weryfikowany jest poziom drużyn
odpowiedni dla zdobywanej kategorii.

i 1.09
Decyzja i przyznanie drużynie kategorii rozkazem należy do
(po
II kompetencji odpowiedniego przełożonego. Decyzja ma być
wizytacji)
oparta o wynik dwóch wizytacji oraz opinię hufcowego.

1

Odpowiedni przełożony - dla drużyn próbnych i polowych jest to hufcowy, dla leśnych – komendant chorągwi i dla
puszczańskich – Naczelnik.
2 Przez hufcowego może być wskazany członek komendy lub instruktor hufca; przez komendanta chorągwi – w pierwszej
kolejności referent harcerski, później członek komendy chorągwi; a przez Naczelnika – Wydział Harcerski, ew. członkowie
GKH.
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Przyznaje się niższą z dwóch kategorii osiągniętych w ramach
dwóch wizytacji, chyba, że opinia hufcowego sugeruje niższą.
Przyznana kategoria nie może być wyższa od tej, na którą
zasługuje
drużyna
wg
systemu
e-kategoryzacji.
Uwagi:

10.

11.

- przyznanie kategorii odbywa się zarówno przez akceptację
przełożonego w e-kategoryzacji, jak również w drodze rozkazu.
- w przypadku zmiany kategorii z próbnej na polową lub
odwrotnie, harmonogram kategoryzacji nie obowiązuje.
Drużyny, aby otrzymać kategorię muszą wypełnić arkusz w
ramach dwóch etapów kategoryzacji: wizytacji instruktorskiej,
oraz wizytacji obozowej.
Turnieje drużyn
01-09
– Drużyny o tej samej kategorii rywalizują ze sobą i ostatecznie
31.10
weryfikują swój poziom na właściwym turnieju (leśne – TDL,
puszczańskie – TDP)
Decyzja
i Do 31.10
Wszystkie turnieje rozstrzygają o zwycięskiej drużynie, która
przyznanie mian
otrzymuje miano, odpowiednio: spośród leśnych – drużyna orla,
orlich i RP(pod
spośród puszczańskich – drużyna Rzeczypospolitej.
koniec turnieju)
§9. Warunki osiągnięcia kategorii przez drużyny harcerzy

1. Aby zdobyć wybraną kategorię, drużyna harcerzy ma:
 zdobyć określoną ilość punktów w każdym z dwóch obowiązkowych etapów
kategoryzacji;
 otrzymać pozytywną opinię hufcowego;
 otrzymać pozytywną opinię obozu od odpowiedniego przełożonego;
 otrzymać pozytywną decyzję i przyznanie kategorii rozkazem odpowiedniego
przełożonego.
2. Na sumę wszystkich punktów składają się wybrane punkty obowiązkowe i dowolne punkty
dodatkowe:
a. punkty obowiązkowe drużyna harcerzy otrzymuje za zrealizowanie wybranych
wymagań obowiązkowych. Należy spełnić min. 85% z puli tych zadań, by mieć
możliwość otrzymania wyższej kategorii. Każde wymaganie obowiązkowe, które nie
zostało zrealizowane w kategoryzacji śródrocznej należy zastąpić dowolnym
dodatkowym wymaganiem (nie dotyczy drużyny aspirującej na drużynę
puszczańską). Wśród tych zadań pogrubioną czcionką i oznaczone symbolem (*) są
zaznaczone wymagania które muszą obligatoryjnie zostać zrealizowane, aby
otrzymać wyższą kategorię (wynika to z regulaminu drużyn harcerskich OH ZHR).
b. punkty
dodatkowe
drużyna
harcerzy
zrealizowanie dowolnych wymagań dodatkowych

otrzymuje

za

3. Podczas dwóch z czterech części kategoryzacji wymagane jest uzupełnienie arkusza przez
drużynowego. Drużyna harcerzy musi zdobyć określoną ilość punktów, aby osiągnąć
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wybraną kategorię. Jest możliwe wypełnienia arkusza w formie papierowej, a następnie
jego jak najszybciej przepisanie do systemu elektronicznego.
4. Decyzja o przyznaniu drużynie harcerzy kategorii rozkazem ma być oparta o wynik dwóch
wizytacji oraz opinię hufcowego, bądź komendanta chorągwi. Przyznaje się niższą z dwóch
kategorii osiągniętych w ramach dwóch wizytacji, chyba, że opinia hufcowego sugeruje
niższą. Przyznana kategoria nie może być wyższa od tej, na którą zasługuje drużyna wg
systemu e-kategoryzacji.
5. Progi punktowe na wybrane kategorie:
1,2. etap kategoryzacji - spotkanie przyjacielskie oraz I wizytacja
(instruktorska)
Punkty niezbędne do osiągnięcia kategorii:
W tym:
punkty obowiązkowe
Minimalna ilość punktów obowiązkowych
Wymagana ilość punktów dodatkowych

próbna

polowa

leśna

puszczańska

16
12
11
4

40
28
25
12

77
65
58
12

96
96
92
0

3. etap kategoryzacji - II wizytacja (obozowa)
Punkty niezbędne do osiągnięcia kategorii:
W tym:
punkty obowiązkowe
Minimalna ilość punktów obowiązkowych
Wymagana ilość punktów dodatkowych

próbna
14
12
11
2

polowa
35
30
28
5

leśna
53
50
47
3

puszczańska
67
70
67
0

4. Etap kategoryzacji – turniej drużyn
Możliwe wzięcie udziału w:

próbna
-

polowa
-

leśna
TDL

puszczańska
TDP

§10.

Wymagania na kategorie drużyn harcerzy

1. Na każdą z kategorii przewidziano określoną ilość wymagań, jakie drużyna musi
zrealizować. Dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe.
2. Wymagania określają minimalny poziom, jaki musi spełnić drużyna harcerzy bądź jej
członkowie.
3. Wszystkie wymagania obowiązkowe dla danej kategorii są również wymagane dla
wyższych kategorii. W wyjątkowych sytuacjach wymagania obowiązują wyłącznie daną
kategorię.
a. Wymagania obowiązkowe od kategorii wyższej są dodatkowymi dla niższej.
Przykład: wymagania obowiązkowe od kategorii leśnej, są wymagane również
dla puszczańskiej, ale dodatkowe dla kategorii polowej.
4. Załącznik nr 1 określa wymagania obowiązkowe i dodatkowe dla każdej z kategorii.
§11.

Warunki uczestnictwa oraz organizacja turniejów drużyn harcerzy
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1. TDP, TDL odbywają się w okresie od 1 września do 31 października każdego roku.
Możliwe jest przeprowadzenie turniejów wcześniej. pod warunkiem, że a. termin ten
został skonsultowany z drużynowymi drużyn uczestniczących w turnieju; b. ukończenia
przez nie swoich obozów letnich; c. przyznania odpowiedniej kategorii w drodze rozkazu
przez
właściwego
przełożonego.
W wyjątkowych sytuacjach Naczelnik Harcerzy może wyznaczyć inny terminarz
turniejów drużyn leśnych i puszczańskich.
1. Stan liczebny drużyny leśnej biorącej udział w TDL powinien wynosić przynajmniej 16
harcerzy. W przypadku mniejszej ilości harcerzy komenda turnieju w porozumieniu z
Komendantem Chorągwi powinna zdecydować o wyłączeniu drużyny z klasyfikacji
turniejowej3. Drużyna harcerzy biorąca udział w turnieju zatrzymuje kategorię leśną.

2. Stan liczebny drużyny puszczańskiej biorącej udział w TDP powinien wynosić
przynajmniej 21 harcerzy. W przypadku mniejszej ilości harcerzy komenda turnieju w
porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Harcerzy powinna zdecydować o wyłączeniu
drużyny harcerzy z klasyfikacji turniejowej. Drużyna biorąca udział w turnieju zatrzymuje
kategorię puszczańską.

3. W przypadku braku przyjazdu drużyny na turniej drużyn odpowiedni przełożony może
zmniejszyć kategorię drużyny o jeden w dół. Warunki uczestnictwa drużyn leśnych i
puszczańskich w odpowiednich dla nich turniejach co roku reguluje odpowiedni
przełożony tych turniejów, czyli dla TDL – komendant chorągwi, TDP – naczelnik
harcerzy. Warunki te są przedstawiane odpowiednim drużynom w dniu 1.06. po
kategoryzacji śródrocznej.

§12.

Dokumenty pomocnicze

1. Zał. 1 - Arkusz wymagań na wszystkie kategorie – lista wymagań obowiązkowych i
dodatkowych
wymaganych
na
poszczególne
kategorie.
Na
stronie
www.harcerze.zhr.pl/kategoryzacja/harcerze w zakładce e-kategoryzacja/
2. Zał. 2 - Komentarze do wymagań – kryteria uznania wymagań jako zrealizowanych lub
przykłady
pomocne
w
weryfikacji
wymagań.
Na
stronie
www.harcerze.zhr.pl/kategoryzacja/harcerze w zakładce e-kategoryzacja

3 Mimo niespełnienia warunku liczebności, drużyna uczestniczy w rywalizacji turniejowej. Nie jest jednak wliczana do klasyfikacji

i nie może zająć miejsca w turnieju.
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3. Zał. 3 – Spis poprawek w kategoryzacji drużyn harcerskich OH ZHR – podstawowe
informacje o zmianach w kategoryzacji wraz z komentarzem. Dostępne na stronie
www.harcerze.zhr.pl/kategoryzacja/harcerze w zakładce pliki.
4. Zał. 4 – tabela wymagań obligatoryjnych
Zał. 4
Nr.
4
5
6
38
50
92
103

3
10
15
24
25
37
45
93

36
65

67

35
64

Wymagania
Drużyną kieruje p.o. drużynowego w stopniu co najmniej
ćw. w wieku min. 17 lat
Drużynowy / p.o. drużynowego posiada przeszkolenie
instruktorskie w formie kursu instruktorskiego.
P.o. drużynowego prowadzi drużynę pod opieką
instruktora ZHR
Drużyna liczy min. 13 harcerzy.
Drużyna posiada zatwierdzony plan pracy, zgodnie z
którym realizowana jest jej praca.
Drużyna opłaca na bieżąco składki członkowskie.
Drużynowy posiada pisemne zgody rodziców wszystkich
harcerzy na przynależność do drużyny.
Wszystkie wymagania obowiązkowe na kategorię próbną
Drużyną kieruje drużynowy – instruktor w stopniu co
najmniej pwd/HO
W drużynie działa zastęp zastępowych.
W drużynie działa rada drużyny.
W drużynie działają co najmniej 3 zastępy.
W drużynie działają co najmniej 2 zastępy.
Drużyna liczy min. 16 harcerzy.
Każdy członek drużyny do ćwika włącznie zdobył min. 1
sprawność w trakcie roku szkolnego.
Drużyna posiada dokumentację: (finansowogospodarczą, programową i administracyjną) wymaganą
Regulaminem Drużyny Harcerzy ZHR oraz odrębnymi
przepisami Związku.
Wszystkie wymagania obowiązkowe na kategorię
polową.
Drużyna liczy min. 21 harcerzy.
Drużyna uczestniczyła w co najmniej 2 samodzielnych
biwakach drużyny w tym minimum jeden raz z noclegiem
pod namiotami.
Drużyna uczestniczyła w zimowisku lub biwaku zimowym
w tym roku szkolnym.
Wszystkie wymagania obowiązkowe na kategorię leśną
Drużyna liczy min. 26 harcerzy.
Drużyna uczestniczyła w co najmniej 3 samodzielnych
biwakach drużyny w tym min. 2 razy z noclegiem pod
namiotami.
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kategoria
Próbną
Próbną
Próbną
Próbną
Próbną
Próbną
Próbną
Polową
Polową
Polową
Polową
Polową
Polową
Polową
Polową
Polową

Leśną
Leśną
Leśną

Leśną
Puszczańską
Puszczańską
Puszczańską

