REGULAMIN MUNDUROWY RRP
Zatwierdzony Uchwałą Komendy Głównej nr 2019/04/01 z dnia 12.04.2019 r.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin Mundurowy Royal Rangers Polska obowiązuje wszystkie grupy wiekowe, zarówno
skautów, jak i kadrę.
1.2. Mundur określony Regulaminem Mundurowym jest podstawowym strojem organizacyjnym.
1.3. Zasada jednolitego umundurowania obowiązuje skautów w obrębie ugrupowania - zastępu lub
drużyny, a kadrę w obrębie szczepu. Dotyczy to koloru poszczególnych elementów ubioru, rodzaju
nakrycia głowy, a także pasa.
1.4. Mundury dzielimy na mundury klasy A – galowe i klasy B – polowe. Mundur klasy A należy nosić
kompletny: nakrycie głowy, koszula mundurowa, spodnie (lub krótkie spodnie, lub spódnica), pas,
buty i chusta.
1.5. Komendant Główny RRP ustala rozkazem załącznik do Regulaminu, w którym podane są
szczegółowe wzory kształtu, kroju i materiału wszystkich elementów munduru.
1.6. Wyjątki od stosowania niniejszego Regulaminu wprowadza Komendant Główny RRP na wniosek
zainteresowanych.
2. MUNDUR
2.1. Skład munduru klasy A:
2.1.1 Nakrycie głowy.
Dopuszczalne są: beret, rogatywka, furażerka, kapelusz skautowy; ewentualnie czapka z
daszkiem.
2.1.2 Koszula mundurowa.
Koszula w kolorze piaskowym, zapinana z przodu na całej długości na guziki. Koszula
mundurowa ma długie rękawy, kołnierz, dwa naramienniki oraz dwie kieszenie na piersi, kryte
patkami i zapinane na guziki.
2.1.3 Chusta.
Chusta w kształcie trójkąta o wymiarach: 100/70/70 cm (+/- 5 cm) albo 130/90/90 cm
(+/- 5 cm).
2.1.4 Spodnie długie, spodnie krótkie, spódnica.
Dopuszczalne kolory: oliwkowe, czarne, granatowe. Ubiory te mają szlufki umożliwiające
wciągnięcie pasa. Do spodni krótkich oraz spódnicy dopuszczalne jest noszenie getrów oraz
wywijek (jednolite w obrębie ugrupowania).
2.1.5 Pas.
Pas w jednolitym, ciemnym kolorze.
2.1.6 Buty.
Buty kryte w ciemnym kolorze (przede wszystkim pionierki lub buty trekkingowe).
2.2. Mundur klasy B: do munduru klasy B należą wszystkie części ubioru, które mają na sobie
emblemat Royal Rangers: koszulki, polary, bluzy, kurtki itp.
3. ZASADY NOSZENIA MUNDURU
3.1. Mundur:
3.1.1. Musi być czysty, schludny i niepomięty.
3.1.2. Jako strój organizacyjny ma być zadbany. Należy go szanować i nosić we właściwy, zgodny z
Regulaminem sposób
3.2. Nakrycie głowy:
3.2.1. Beret należy nosić lekko pochylony na prawe ucho. Prawą krawędź należy opuścić w dół, nieco
ku tyłowi, tak, aby przysłaniała ucho. Zdjęty beret chowamy złożony pod pagon lewy z
widoczną od przodu oznaką lub odznaką.
3.2.2. Rogatywkę należy nosić lekko na prawym uchu. Prawy tylny róg rogatywki należy ściągnąć ku
dołowi.
3.2.3. Furażerkę należy nosić emblematem do przodu.
3.2.4. Kapelusz skautowy należy nosić emblematem do przodu. Zdjęty kapelusz przewieszamy na
sznurze na plecach.
3.2.5. Czapkę z daszkiem oraz rogatywkę należy nosić daszkiem do przodu.
3.3. Chusta:
3.3.1. Chustę należy nosić pod kołnierzem koszuli mundurowej. Dopuszczalne jest noszenie chusty
na kołnierzu. Na plecach powinien być widoczny trójkąt chusty o wysokości około 10 cm.
3.3.2. Chustę należy spiąć suwakiem albo związać węzłem przyjaźni.
3.3.3. Niedopuszczalne jest noszenie drugiej chusty. Obowiązkowe jest noszenie chusty właściwej w
obrębie ugrupowania (zastępu, drużyny, kadry w szczepie). Dopuszcza się noszenie innej
chusty niż właściwa w obrębie ugrupowania w przypadku akcji, na których zostanie ustalona
przez komendę ww. akcji chusta dla wszystkich uczestników.
3.4. Koszulę mundurową należy wpuścić w spodnie albo w spódnicę. Rękawy należy nosić rozwinięte na
całą długość i zapięte na guziki albo rozpięte i podwinięte do łokcia. Obowiązuje zasada jednolitego
noszenia rękawów podczas uroczystych spotkań, apeli, ceremonii.
3.5. Spódnice: dopuszczalne jest, aby skautki i instruktorki zamiast spodni nosiły spódnice.
3.6. Spodnie długie, spodnie krótkie, spódnica: należy nosić do nich pas wpuszczony w szlufki.
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4. OZNAKI I ODZNAKI
4.1. Zasady dotyczące oznak i odznak:
4.1.1. Odstępem regulaminowym pomiędzy oznakami i odznakami jest szerokość palca wskazującego
osoby noszącej mundur – chyba że podano inaczej.
4.1.2. Oznaki i odznaki obowiązkowe to: duży emblemat Royal Rangers, mała flaga Polski, naszywka
podłużna Royal Rangers, naszywka z nazwą szczepu, naszywka (naszywki) z numerem
szczepu. Obowiązkowe są też odpowiednie oznaki albo odznaki na nakryciu głowy.
4.1.3. Naszywka okolicznościowa to naszywka z odbytych akcji: obozy, biwaki, zjazdy, zloty, itp.
Umieszczenie jej na mundurze jest dobrowolne.
4.1.4. Wszystkie inne oznaki i odznaki uzyskuje się poprzez zdobycie ich. Po zdobyciu daną oznakę
lub odznakę można umieścić na mundurze.
4.1.5. Sprawności należy naszywać w czterech kolumnach wg. Aspektów Wzrostu: od lewej Fizyczny,
Intelektualny, Duchowy, Społeczny. Pomiędzy sprawnościami nie należy robić odstępów.
4.1.6. Metalowy emblemat Royal Rangers zdobywa się następująco: srebrny poprzez ukończenie
Próby Skauta; złoty poprzez zdobycie stopnia skautowego Rangera.
4.1.7. Pagon wędrowniczy noszony jest przez skautów po ukończeniu Próby Wędrowniczej.
4.1.8. Pagon szczepowy – obrzędowy pagon szczepowy lub drużynowy zatwierdzany rozkazem przez
Komendanta Szczepu.
4.2. Rozmieszczenie oznak na mundurze:
4.2.1. Naramiennik szczepowy (prawy).
Pagon szczepowy.
4.2.2. Naramiennik wędrowniczy (lewy).
Pagon wędrowniczy.
4.2.3. Prawy rękaw.
Od góry, na odstęp od szwu rękawa, kolejno:
4.2.3.1. Naszywka funkcyjna władz RRP.
4.2.3.2. Naszywka z nazwą miasta - siedziby szczepu.
4.2.3.3. Naszywka (naszywki) z numerem szczepu. W przypadku numeru składającego się z kilku
cyfr naszywki przyszywamy bez odstępu.
4.2.3.4. Naszywki sprawności.
4.2.4. Lewy rękaw.
Od góry, na odstęp od szwu rękawa, kolejno:
4.2.4.1. Duży emblemat Royal Rangers.
4.2.4.2. Mała flaga Polski.
4.2.4.3. Naszywka okolicznościowa - tylko jedna.
4.2.5. Prawa kieszeń.
4.2.5.1. Nad prawą kieszenią, bez odstępu, naszywka podłużna Royal Rangers.
4.2.5.2. Na odstęp nad naszywką podłużną Royal Rangers naszywka najwyższego zdobytego
stopnia skautowego.
4.2.5.3. Na prawej kieszeni naszywka okolicznościowa - tylko jedna.
4.2.5.4. Na patce prawej kieszeni:
- Najwyższe w kategoriach, zdobyte odznaki PTTK.
- Przyznane odznaczenia zewnętrzne, zaakceptowane przez Komendanta Głównego.
4.2.6. Lewa kieszeń.
4.2.6.1. Na odstęp nad lewą kieszenią: metalowy emblemat Royal Rangers.
4.2.6.2. Pod metalowym emblematem Royal Rangers: podkładki instruktorskie w kolorze
zależnym od zdobytego stopnia instruktorskiego.
4.2.6.3. Na lewej kieszeni:
- Naszywki szkoleń.
- Jeżeli żadna z naszywek szkoleń nie została zdobyta: naszywka okolicznościowa.
4.2.6.4. Na patce lewej kieszeni:
- Mały krzyż harcerski.
- Oznaki lub odznaki uprawnień państwowych: np. ratowników (medycznych, górskich,
wodnych), przewodników PTTK, przodowników PTTK - pod warunkiem mieszczenia się na
patce.
- Odznaka Kadry Kształcącej.
4.2.7. Kołnierz.
Belki albo gwiazdki, zgodnie z najwyższą pełnioną aktualnie funkcją. Pierwsze oznaczenie
znajduje się w odległości 1 cm od krawędzi kołnierza, symetrycznie po obu jego stronach.
Kolejne oznaczenia znajdują się w odległości 0,5 cm od poprzedniego.
4.3. Nakrycie głowy.
4.3.1. Skauci noszą lilijkę skautową srebrną lub mały kolorowy emblemat Royal Rangers.
Instruktorzy noszą lilijkę skautową złotą lub mały srebrno-złoty emblemat Royal Rangers.
4.3.2. Przyporządkowanie nakryć głowy do odpowiednich oznaczeń:
4.3.2.1.
Beret: mały emblemat Royal Rangers albo lilijka skautowa.
4.3.2.2.
Rogatywka: lilijka skautowa.
4.3.2.3.
Furażerka: lilijka skautowa.
4.3.2.4.
Kapelusz skautowy: mały emblemat Royal Rangers albo lilijka skautowa.
4.3.2.5.
Czapka z daszkiem: mały emblemat Royal Rangers.
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