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II Akadályverseny körlevél
Kedves Csapatparancsnok,
Jó munkát kivánok! A második AKI levélben a következő témákat szeretném megosztani:
1.
2.

Őrs és őrsi tag létszám bejelentése
Akadályverseny szabályok

I. ŐRSI JELENTKEZÉSEK
Jelentkezési irányelvek
Múlt évben a Google Documents-en keresztül nagyon sikeres volt az őrsi létszám bejelentése. Az AKI törzs ezt
mégegyszer megköszöni, mert ez nagyon segített egy olyan AKI-t előkészíteni, ami illik a tábori létszámhoz.
Múlt évben összesen 51 őrs vett részt - 20 őrs jelentkezett Cs I-re, 20 őrs Cs II-re, és 11 őrs Cs III-ra.
Megint arra kérünk, hogy egy Google Documents-ba írjátok be, hogy körülbelül hány őrs és hány tag megy
melyik altáborba. Több utasitás található a dokumentban.

Hyperlink: Aki2018 Örsi Jelentés
AKI tábor résztvevési gondok
Lehetséges, hogy lesz olyan helyzet, ahol egy cserkészed részt szeretne venni az Akadályversenyen, de nincs
őrse vagy az őrse nem vesz részt. Ilyen esetben minél előbb vedd fel a kapcsolatot egy másik parancsnokkal
(lehetőleg a körzetedben), megtudni, van-e neki egy olyan őrse, ami befogadná azt a tagot.
Biztosítani szeretnénk, hogy minden őrs elérje a minimum 4 személyes létszámot (1 őv és 3 cserkész). Kérem
vedd fel a kapcsolatot egy másik parancsnokkal (lehetőleg a körzetedben), ha nem tudna egy őrs ennek a
kritériumnak megfelelni. Az összes csapatparancsnoki és AKI törzs email cím a Google Documents-ban
található.
Fontos, hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy számitunk rájuk és probáljuk elősegíteni, hogy minél jobban
élvezzék ezt az AKI élményt. De ugyanolyan fontos, hogy az az őrs, amelyik befogadja ezt a cserkészt, színtén
úgy érezze, hogy rajtuk is segítünk. Emiatt arra kérnélek Benneteket, hogy ne legyen olyan helyzet, hogy egy
cserkész megjelenik AKI-n és ott a helyszínen várja, hogy melyik őrshöz tartozik. Ezt tábor előtt kell elintézni.
Hivatalos jelentkezés
A hivatalos jelentkezés az adatbázison keresztül történik május elején. Ha van az adatbázissal gondod, kérem
írjál Tábor Beának a jelentkezes@kmcssz.org címen.
II. AKI SZABÁLYOK
Versenyképes őrsök
Egy versenyképes őrs legalább négy cserkészből áll. Mindegyik táborban vannak korhatárok, amit az őrsi
tagoknak el kell érniük. Az őrs érvénytelen lehet, ha illetlenül viselkedik a hétvége folyamán, vagy a tagok és az
őrsvezető nem tartja be a tábori szabályokat. Sajnos múlt években voltak őrsvezetők, akik nem maradtak a
cserkészeikkel, így az őrs nem volt versenyképes. Kérjük hangsúlyozd az őrsvezetőidnek, hogy miért fontos
állandóan az őrssel maradni. Lásd a csatolt iratot a részletesebb szabályokkal kapcsolatban.
Vezetői magatartás
Mint említettem az első levelemben, az AKI törzs célja egy versenyszerü tábort rendezni a III. és V. kerületek
csapatainak, ahol a résztvevők – az őrsök, a pontozók és a felnőtt cserkészek, illetve vezetők - egy biztonságos,
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komoly cserkész táborban vesznek részt, ami minden résztvevőnek egy életre szoló
élményt ad és jó hírünket terjeszti. Ezért továbbra is mindenki részére vonatkozik a
tábori szabályok betartása, beleértve az alkohol és kábítószer tilalmát is, hogy egy
egészséges, felelőségteljes cserkészies légkörben töltsük a hétvégét. Mivel felelősek vagyunk a reánkbízott
cserkészekért, fontos, hogy mindannyian példás magaviseletet mutassunk, hisz a vezetés elsősorban példa.
Hivatalos törvények, illetve tábori szabályok amik mindenkire vonatkoznak
o

o

NY állami törvények összefoglalása
 Alkohol fogyasztása 21 éven aluli személyeknek tilos
 Kábitószer fogyasztása tilos
KMCSSz tábori szabályok összefoglalása
 Alkohol vagy kábitószer fogyasztása tilos

Különleges helyzetek és kivételek
Ha véletlenül lenne egy különleges helyzet ami a fenti szabályok megbeszélését igényelné, szivesen
megbeszélem veled emailen vagy telefonon. Nehéz minden kivételre egy szabályt létesiteni, ezért a
parancsnok, paracsnokhelyettes, és a vezetőtiszt dönt ilyen helyzetekben.
Igyekezzünk mindig a cserkész élmény és az őrs megvédelmére dolgozni.

Az AKI törzs célja egy versenyszerü tábort rendezni, ahol a résztvevők – az őrsök, a pontozók és a felnőtt cserkészek,
illetve vezetők - egy biztonságos, komoly cserkésztáborban vesznek részt, ami minden résztvevőnek egy életre szoló
élményt ad és jó hírünket terjeszti.
Ha bármivel kapcsolatban lenne kérdésed, nyugodtan küldjél emailt vagy hívjál bármelyik számon: amerikai mobil
számom (216) 789-8284, kanadai munka számom (416) 357-5281.
Jó munkát!
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