Regulamin odznaki Radiooperatora Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

§1
1. Harcerska odznaka Radiooperatora ZHR jest odznaką wyszkolenia radiotechnicznego
członków ZHR.
2. Celem nadawania odznaki jest wyróżnienie wiedzy i umiejętności harcerzy z zakresu
radiotechniki i krótkofalarstwa, inspirowanie ich do kształcenia technicznego oraz ciągłego
podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie radiotechniki.
§2
1. Odznaka jest przyznawana w trzech klasach:
a) Odznaka Brązowa – klasa podstawowa,
b) Odznaka Srebrna – klasa zaawansowana,
c) Odznaka Złota – klasa mistrzowska.
§3
1. Odznaka ma postać okręgu o średnicy 25 mm złożonego z lewej polówki lilijki harcerskiej
połączonej z prawą połówka stylizowanych okręgów współosiowych przedstawiających fale
radiowe. Symbol jest otoczony napisem „RADIOOPERATOR ZWIĄZKU HARCERSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ”
2. Odznaka jest noszona na patce prawej kieszeni munduru.
3. Odznaka jest nadawana dożywotnio.
§4
1. Prawo ubiegania się o harcerską odznakę Radiooperatora ZHR przysługuje wszystkim
członkom ZHR po spełnieniu następujących wymagań:
a) Odznaka Brązowa
 organizacja służby łączności na rzecz ZHR na imprezie lokalnej;
 przeprowadzenie szkolenie z zakresu radiotechniki na podstawowym
poziomie;
 uruchomienie radiowej stacji polowej i prowadzenie łączności służbowej.
b) Odznaka Srebrna
 zaliczenie państwowego egzaminu na licencję krótkofalarską;
 posiadanie własnego radiotelefonu i utrzymywanie go w gotowości;
 organizacja służby łączności na rzecz ZHR na poziomie ogólnopolskim.
c) Odznaka Złota
 współpraca w obszarze popularyzacji tematyki krótkofalarskiej lub
radiotechnicznej z innymi organizacjami zajmującymi się krótkofalarstwem
(PZK, LOK, ZHP etc.);
 organizacja kursu tematycznego lub krótkofalarskiego na poziomie
ogólnopolskim;
 organizacja sekcji tematycznej lub harcerskiego klubu krótkofalarskiego.

§5
1. wyłączne prawo nadawania odznaki posiadają:
a) dla Brązowej Odznaki – właściwy Komendant Chorągwi
b) dla Srebrnej Odznaki – właściwy Komendant Chorągwi, komendant imprezy na
poziomie ogólnopolskim, na której łączność zabezpieczali harcerze ZHR lub
komendant kursu tematycznego na poziomie ogólnopolskim.
c) dla Złotej Odznaki – Naczelnik Harcerzy
2. Przyznanie Odznaki następuje na wniosek harcerza posiadającego już odznakę co najmniej
stopień wyższą od wnioskowanej.
§6
Harcerze, którzy posiadają krótkofalarski znak wywoławczy, mogą go nosić na sztywnym,
podłużnym i prostokątnym imienniku wpinanym w mundur nad prawa kieszenią. Znak
powinien być napisany jasną czcionką na jednolitym ciemnozielonym tle.
§7
Wzór odznaki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

