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REGULAMIN 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Trefl mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy,

seniorzy. Trefl zdobywany jest w każdej metodyce zespołowo i indywidualnie. 

2. W każdym Hufcu całościową pieczę nad realizacją propozycji programowej ma z-ca

Komendanta Hufca ds. programu. Zadaniem drużynowego jest motywowanie członków

swojej jednostki do pracy z bohaterem Chorągwi i koordynowanie pracy zastępów.

3. Propozycję realizuje się od grudnia do lutego każdego roku harcerskiego. Udział w

propozycji zgłasza się za pomocą odpowiedniego linku podanego na stronie Chorągwi.

4. Trefl jest odznaką zdobywaną indywidualnie za realizację co najmniej trzech zadań.

Odznaczenie to otrzymuje się po pierwszym roku pracy z propozycją. Wręcza je

drużynowy.  

5. Trefl występuje w dwóch kolorach. Srebrny noszony jest przez zuchów, harcerzy,

harcerzy starszych oraz wędrowników. Złoty otrzymują instruktorzy oraz seniorzy

harcerscy posiadający stopień co najmniej przewodnika. 

6. Instruktor-drużynowy oraz przyboczni otrzymują Trefle za koordynowanie realizacji

propozycji w drużynie.

7. Instruktorzy nie będący funkcyjnymi zdobywają Trefla realizując zadania przewidziane

do ich wieku. Pieczę nad nimi sprawuje bezpośredni przełożony bądź szef kręgu, jeśli do

takiego należą. 

8. Komendy Hufca otrzymać mogą złotego Trefla, gdy co najmniej 50% drużyn

pozytywnie ukończy rywalizację. 

9. Tasiemka biało-czerwona jest wyróżnikiem zdobywanym drużynowo za trzyletnią,

regularną pracę z propozycją. Ponadto, po przesłaniu raportu jednostki otrzymują tytuł

Drużyny Zdobywców Trefla oraz stosowny certyfikat. Tytuł nadawany jest jednorazowo.  

10. Komendy Hufca otrzymać mogą tasiemkę biało-czerwoną, gdy co najmniej 50%

drużyn pozytywnie ukończy trzyletnią rywalizację w propozycji programowej. 

11. Członkowie Chorągwi Wielkopolskiej mogą nosić powyższe wyróżniki działając

zgodnie z Regulaminem mundurowym ZHP wprowadzonym Uchwałą Głównej Kwatery

ZHP nr 93/2019 z dnia 22 października 2019 r. część A punkt 6. 
 
 



 II POSTANOWIENIA - ROK PIERWSZY 

krok 1 
Zaplanujcie pracę, tj. wybierzcie trzy zadania. W tym roku dwa zdania zrealizować
musicie obowiązkowo ( zadanie z * oraz "18/19!". Jedno, dowolne zadanie wybrać
możecie wspólnie, zastępami lub samodzielnie tak, by były bardziej dostosowane do
waszych zainteresowań i talentów! (szczególnie w metodyce: H, HS oraz W) 
 
krok 2 
Chęć udziału w propozycji należy zgłosić przez specjalny formularz zgłoszeniowy,
dostępny na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook. Zgłaszacie drużynę a
nie poszczególnych jej członków. Na zgłoszenie się macie czas od 10.12.2021 roku.
Dokonujecie go poprzez formularz podany na naszej stronie internetowej w zakładce
"Zdobywcy Trefla".  
 
Krok 3 
zrealizujcie obowiązkowe zadanie „18/19” zaraportujcie je za pomocą Padletu do
26.12.2021 (link do Padletu) 
 
krok 4 
Przejrzyjcie bazę materiałów i inspiracji, które pomóc Wam mogą w pracy z propozycją.
Specjalną zakładkę znajdziesz na naszej stronie internetowej Zdobywców Trefla
 
krok 5 
Realizujcie zadania i dokumentujcie je! Dopilnujcie, by każdy zuch, harcerz, harcerz
starszy czy wędrownik mógł pochwalić Ci się z podjętych przez siebie działań! 

Raportowanie i podsumowanie 
krok 6 
Zebrane fotografie, opisy, konspekty czy prace zdygitalizujcie oraz zaraportujcie do
16.02.2022 roku poprzez podaną platformę komunikacyjną.  
 
krok 7 
Na bieżąco publikować będziemy rezultaty Waszej pracy na naszych platformach
komunikacyjnych. Zatem śmiało dzielcie się nimi za pomocą #zdobywcytrefla 
 
krok 8 
Po podsumowaniu przez zespół pracujący nad propozycją Waszych raportów,
Komendant Chorągwi opublikuje wykaz drużyn biorących udział w propozycji, a Wam i
Waszym drużynom nadane zostaną Trefle.
 
krok 9 
Przygotuj małą uroczystość, podczas której wręczysz Trefle! 
 
 

http://www.zdobywcytrefla.zhp.wlkp.pl/


zadanie „18/19” zaraportujcie je za pomocą Padleta do 26.12.2021 (link) 
jedno zadanie z broszury 2 (1 z 6 zaproponowanych)
jedno niezrealizowane zadanie z pierwszej edycji oraz broszury covidowej

III POSTANOWIENIA – ROK DRUGI 

Drugi rok pracy z Propozycją może być dla Was na pierwszy rzut oka nieco kłopotliwy. W
Waszych drużynach, w nowym roku harcerskim, mogą pojawić się osoby które już
realizowały propozycję w innej metodyce albo w innej drużynie. Może zdarzyć się także
sytuacja, w której członkiem drużyny jest osoba, która nie realizowała jeszcze zadań
Propozycji. W takiej sytuacji i tak realizujecie wszyscy TE SAME zadania co reszta drużyny,
pracując tym samym na zdobycie przez siebie Trefla. Drużyna kontynuuje starania o
pozyskanie tytułu Drużyny Trefla w trzecim roku edycji propozycji programowej 

krok 1  
Chęć udziału w propozycji należy zgłosić przez specjalny formularz zgłoszeniowy,
dostępny na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook. Zgłaszacie drużynę a
nie poszczególnych jej członków. Na zgłoszenie się macie czas od 10.12.2022 roku. 
 
krok 2  
Wszyscy członkowie drużyny, którzy posiadają już Trefla realizują łącznie 3 zadania: 

 
krok 3 
Przejrzyjcie bazę materiałów i inspiracji, które pomóc Wam mogą w pracy z propozycją.
Specjalną zakładkę znajdziesz na naszej stronie internetowej. 
 
krok 4 
Realizujcie zadania i dokumentujcie je! Dopilnujcie by każdy zuch, harcerz, harcerz
starszy czy wędrownik mógł pochwalić Ci się z podjętych przez siebie działań! 
 
krok 5 
Zebrane fotografie, opisy, konspekty czy prace zdygitalizujcie oraz zaraportujcie do
28.02.2022 roku poprzez podaną platformę komunikacyjną.  
 
krok 6 
Na bieżąco publikować będziemy rezultaty Waszej pracy na naszych platformach
komunikacyjnych. Zatem śmiało dzielcie się nimi za pomocą #zdobywcytrefla 
 
krok 7 
Po podsumowaniu przez zespół pracujący nad propozycją Waszych raportów,
Komendant Chorągwi opublikuje wykaz drużyn biorących udział w propozycji, a Wam i
Waszym drużynom nadane zostaną Trefle.
 
krok 8 
Przygotuj małą uroczystość, podczas której wręczysz Trefle! 

https://padlet.com/awalachowska/d0hvi7hqrylbrz58
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Wielkopolskich 1918/1919


