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Kedves Csapatparancsnok,

2019. március 1.
2019

Jó munkát kivánok!
I. AKI FELKÉSZÜLÉSI IDŐBEOSZTÁS

•
•
•
•
•
•
•

Szeptember – Akadályverseny kerettörténet megírása
Január és február – Akadályverseny felkészülés a törzsnek és pontozóknak
2019. március 4. – Akadálverseny hír terjesztése és készülődés a csapatoknak
2019. április 1. – Előzetes Aki létszám jelentés a csapatparancsnoktól Google docs-ban. A következő
adatokat várjuk: Őrsi név, Összeállitásuk (hány fiú/leány), Egészségügyi gondok vagy allergiák
2019. április 23. – Aki meghívó levelek, kellék listák, és egyéb információk (egészségügyi lapok, stb.)
kiküldése a csapatparancsnokoknak
2019. május 1. – Hivatalos létszám jelentés az adatbázison keresztül
2019. május 24-26. – 2019 Lendvai Béla Akadályverseny tábor

II. AKADÁLYVERSENY CÉLOK

Az Akadályverseny törzs célja egy versenyszerű 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 szóló élményt ad, és jó hírünket terjeszti.
Cserkészi Célok
•

•

•

Cserkészversenyt hangsúlyozni – Mindegyik pálya úgy fog pontozni, hogy a végső összeg 60%
cserkésztudás, 35% egyéb (kerettörténet, magyar beszéd, őrsi összmunka, stb.), és 5% népdal.
A gyakorlati cserkésztudást legjobban alkalmazó őrsök fognak legmagasabban helyezni.
Kerettörténet célja – Az Akadályverseny kerettörténete egy eszköz, amivel élvezetesen
átnyújtjuk a cserkészélményt a gyerekeknek. A 10 kérdés a legfontosabb témákra irányítja az
őrsnek figyelmét.
Népdal Tanulás – Ebben az évben hangsújozni fogjuk az őrsnek a népdal tanulását amit
pontozni is fogunk. Cs 1 – 10 népdal, Cs 2 – 20 népdal, és Cs 3 – 30 népdal. Lista külön van
csatolva.

Jellemnevelési Célok
•

•

•

Őrsvezetői elvárások – Magasabb szintü viselkedést várunk az őrsvezetőktől. Minden 18 éven
aluli cserkésznek pénteken éjfél előtt lesz takarodó (ha éjfél után érkeznek, akkor rögtön
feküdjenek le). Ha szombat este kiszökik egy őrsvezető, az őrse nem fog helyezést elérni,
illetve az elért helyezést megvonjuk és a parancsnoknak szólunk.
Pontozói elvárások – A pontozóktól is többet várunk a viselkedés terén. Minden pontozónak
részt kell vennie a tábori életben – vacsora, tábortűz, mise stb – és igyekeznie kell fenntartani
az Akadályverseny célokat és betartani a tábori szabályokat.
Törzs és pálya elvárások – A törzs minden évben igyekszik jobbá és érdekesebbé tenni az
Akadályversenyt a pontozók és az őrsök részére. Mint Baden-Powell mondta, szebben hagyjuk
a világot (táborunkat), mint ahogyan találtuk.
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III. KERETTÖRTÉNET TERVEK

A hun-magyar mondkör, a magyar mondákkal, fojtatjuk. Hét (7) mondával
foglalkozunk ebben az évben: (1) Álmos vezér, (2) Vérszerződés, (3) Árpád vezér, (4) A fehér ló, (5) A
szentgalleni kaland, (6) Lehel kürtje, és (7) Botond.
Maga az Akádályverseny ott fog kezdődni hogy Árpád vezetésével a magyar nép átkelte vereckei
hágót és a kárpátoknak a nyugati oldalán találják magukat.
A 10 kérdés külön van csatolva.
IV. ŐRS JELENTKEZÉSEK
Jelentkezési irányelvek
Múlt évben a Google Documents-en keresztül nagyon sikeres volt az őrsi létszám bejelentése. Az Aki Törzs
mégegyszer megköszöni, mert ez nagyon segített egy olyan AKI-t előkészíteni, ami illik a tábori létszámhoz.
Megint arra kérünk, hogy egy Google Documents-be írjátok be körülbelül, hogy hány őrs és hány tag megy
melyik altáborba. És töltsétek ki az érkezési és a szendvics rendelés lapot is. Több utasitás található a
Dokumentban.

Hyperlink: Aki2019 Örs Jelentés
AKI Tábor Részvételi 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 aki a körzetedben van), 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-ben
található.
Fontos, hogy a gyerekek úgy érzzék, hogy számitunk rájuk és probáljuk elősegíteni, hogy minél jobban élvezzék
ezt az AKI élményt. De ugyan olyan fontos, hogy az őrs amelyik befogadja azt 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.
Tábordíj Kifizetése & Regisztrálás
A tábordíjak a következők:
Kanadai

Amerikai

Cserkész

$30 USD

$35 USD

Pontozó

$30 USD

$35 USD

Diák Pontozó

$25 USD

$30 USD
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Mint minden évben, kérjük, hogy a gyerekek hozzanak magukkal szombatra
reggelit és ebédet. A táborban kapnak szombaton vacsorát és vasárnap reggelit.
Szeretném külön hangsúlyozni, hogy fontos kitölteni az egészségügyi űrlapot a
Google Docs ban. Múlt két évben volt súlyos allergia gond ami nem volt bejelentve.
Az egészségügyi űrlapot másold le annyi példányban, hogy minden cserkész és pontozó részére elég legyen.
Cserkészek és pontozók kötelesek kitölteni az űrlapot és azt a regisztrálásnál leadni. Csak teljesen kitöltött és
aláírt űrlapokat fogadunk el.
A regisztrálás a Cserkészbolt barakkban vagy a tánc pavilionban szembe a barakktól szombat reggel 8-kor
kezdődik és egészen ebédig tart, Tábor Bea vezetésével. Lehet csekkel, készpénzzel (ez a legkönnyebb), vagy
kredit kártyával fizetni. Előre is lehet fizetni PayPal-en keresztül, pontozóknak ezt javasoljuk.
V. AKI SZABÁLYOK
Versenyképes Őrsök
Egy versenyképes őrs legalább négy cserkészből áll, 1 őrsvezető és 3 tag. Mindegyik táborban vannak
korhatárok, amit az őrsi tagoknak el kell érni. Az őrs érvénytelen lehet, ha illetlenül viselkedik a hétvég
folyamán, vagy a tagok és az őrsvezető nem tartják be a tábori szabályokat. Sajnos múlt években voltak
őrsvezetők, aki nem maradt a cserkészeivel, így az őrs nem volt versenyképes. Kérjük hangsúlyozzátok az
őrsvezetőiteknek, hogy miért fontos állandóan az őrsel maradni. Lásd a csatolt iratot a részletesebb
szabályokkal kapcsolatban.
Vezetői Magatartás
Az Akadályverseny Törzs célja egy versenyszerű tábort rendezni a III. és V. kerületek csapatainak, ahol a
résztvevők – az őrsök, a pontozók, és a felnőtt cserkészek, illetve vezetők - egy biztonságos, komoly cserkész
táborban vesznek részt, ami minden résztvevőnek egy életre szóló 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 vonatkozik
o
o

Amerikai Államok Törvények Összefoglalása - Alkohol fogyasztása 21 éven aluli személyeknek tilos és
kábitószer fogyasztása tilos
KMCSSz Tábori Szabályok Összefoglalása - Alkohol vagy kábitószer fogyasztása tilos

Különleges helyzetek és kivételek
Szivessen felveszem a kapcsolatot email vagy telefonon keresztül bármilyen különleges helyzetet átbeszélni
amit a szabályok nem fednek. Nehéz minden kivételre egy szabályt létesiteni. Ezért a parancsnok,
paracsnokhelyettes, és a vezetőtiszt döntenek ilyen helyzetekben. Igyekezzünk mindig a cserkészélmény és az
őrs védelme iránt dolgozni.

Kérem, ha van kérdésed, írjál vagy telefon is beszélhetünk.
Jó munkát!

Nádas Jáncs, cst. | Akadályverseny parancsnok
USA 1 - (216) 789-8284 | CAD 1 - (416) 357 – 5281 | janos.nadas@gmail.com
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