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Sklep z mundurami i akcesoriami – składnica harcerska: sqadnica (karmelicka 31, polecam) lub watra 

(grzegórzecka 45-47). Jest również wiele składnic z możliwością wysyłki np. 4 żywioły, woda góry las 

Dziewczynki 

Na mundur zuchowy dla dziewczynki składają się: bluza mundurowa szara ZHP, spódnica szara + 

czarne getry (niewymagane), kapelusz zuchowy w kolorze munduru (szary), pas. Oprócz tego 

seledynowa chusta i żółty suwak ze znaczkiem zucha. Jeśli chodzi o naszywki, to „na start” jest to 

niebiesko-złota „koniczynka” – naszywka WAGGGS oraz niebieska plakietka hufca (do odbioru u 

drużynowej). Dodatkowe rzeczy na mundurze, sprawności, gwiazdki, znaczek zucha, będą stopniowo 

zdobywane przez dzieci.  

Do munduru nosimy ciemne obuwie, pełne. W przypadku braku spódnicy, ciemne długie spodnie.  

Naszywka hufca – lewe ramię, 5 cm od góry 

Naszywka WAGGGS – lewa kieszeo, pośrodku 

Sprawności – Prawe ramię, w trzech rzędach po trzy  

Chusta – zrolowana, schowana pod kołnierzyk, spięta 

suwakiem 

Znaczek zucha – dopiero po zdobyciu -> dostaje się go na 

obietnicy zuchowej, nad lewą kieszenią, w zaznaczonym 

miejscu 

Gwiazdki – nad lewą kieszenią, pod znaczkiem zucha 

 

 

 

 

Chłopcy 

Na mundur zuchowy dla chłopców składają się: bluza mundurowa khaki ZHP, spodenki khaki + czarne 

getry (niewymagane), czapeczka z daszkiem zuchowy w kolorze munduru (khaki), pas. Oprócz tego 

seledynowa chusta i żółty suwak ze znaczkiem zucha. Jeśli chodzi o naszywki, to „na start” jest to 

fioletowa „lilijka” – naszywka WOSM oraz niebieska plakietka hufca (do odbioru u drużynowej). 

Dodatkowe rzeczy na mundurze, sprawności, gwiazdki, znaczek zucha, będą stopniowo zdobywane 

przez dzieci.  

Do munduru nosimy ciemne obuwie, pełne. W przypadku braku spodenek, ciemne długie spodnie.  

Naszywka hufca – lewe ramię, 5 cm od góry 

Naszywka WOSM – lewa kieszeo, pośrodku 

Sprawności – Prawe ramię, w trzech rzędach po trzy  

Chusta – zrolowana, schowana pod kołnierzyk, spięta 

suwakiem 

Znaczek zucha – dopiero po zdobyciu -> dostaje się go na 

obietnicy zuchowej, nad lewą kieszenią, w zaznaczonym 

miejscu 

Gwiazdki – nad lewą kieszenią, pod znaczkiem zucha 


