Külföldi Magyar Cserkészszövetség
III. & V. Kerületi Akadályverseny

2021. Távoli Akadályverseny – Második Parancsnoki Levél
2021. április 1.

Kedves Csapatparancsnok!

Jó munkát kívánok! A második Távoli AKI levélben a következő témákat szeretném megosztani:
1. Őrs és őrsi tag létszám bejelentése
2. Akadályverseny szabályok
3. Közös előfeladat
I. ŐRSI JELENTKEZÉSEK
Jelentkezési irányelvek
Múlt években a Google Documents-en keresztül nagyon sikeres volt az őrsi létszám bejelentése. Az
AKI törzs ezt még egyszer megköszöni, mert ez nagyon segített egy olyan AKI-t előkészíteni, ami illik a
tábori létszámhoz. 2019-ben összesen 211 tag vett részt 47 őrsben - 20 őrs jelentkezett Cs I-re, 16
őrs Cs II-re, és 11 őrs Cs III-ra.
1. 2021. április 18-ra kérjük, hogy a Google Documents-ba írjátok be, hogy körülbelül hány őrs
és hány tag megy melyik altáborba. Több utasitás található az Aki2021 Őrsi Jelentés lapon.
2. Mindegyik őrsnek kell egy email-cím és telefonszám, amit használunk az akadályverseny
kommunikációra, pl., hogy be tudnak küldeni egy képet az állomás feladatról. Ez lehet őrsi
email, pl. gumikacsaors@gmail.com vagy a személyes ŐV címe, pl.
orsvezeto.neve@gmail.com. A fontos az, hogy legyen használt!
Nagyon fontos, hogy már május elején megtudjuk, hány őrs vesz részt. A Cserkész III altábor már
május első hetében kezdi a kihívásokat!
Hivatalos Jelentkezés
A hivatalos jelentkezés az adatbázison keresztül történik április 30-ig. Ha van az adatbázissal
gondod, kérem írjál Tábor Beának a jelentkezes@kmcssz.org címen.
Tábordíj Kifizetése & Regisztrálás
Idén, nincs kijelölt tábordíj, de kérünk a csapatoktól egy adományt a Sík Sándor Cserkészpark
fenntartására és karbantartására. Még akkor is, ha nem táborozhatunk a parkban, a
Cserkészparknak vannak kiadásai. Fontos a karbantartás is, hogy jó minőségben tartsuk a járvány
utáni táborokra.
Csapatparancsnokok kérhetnek díjat a kellékek megvásárlására, ha kell.
Az ajánlott adomány a következők:
Őrsi díj

Kanadai
$10 USD

Amerikai és európai
$15 USD / €15 EUR

Ha van esély őrsi vagy csapat találkozásra a verseny napján, kérjük, hogy a gyerekek hozzanak
magukkal szombatra reggelit és ebédet.
II. TÁVOLI AKI SZABÁLYOK
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A Távoli Akadályverseny különleges körülményei miatt, nem lesz
hagyományos tábor. Mégis érvényesek a szabályok. Ahol látod a
„tábor/tábori” szavakat, „összejövetelt” vagy „találkozást” értünk rajta.
Egészségügyi szabályok
Továbbra is fontos a helyi COVID szabályokat és korlátozásokat teljes mértékben betartani. A
csapatparancsnok felelőssége megismerni a helyi szabályokat, és azokat betartatni. A honlapon
található a Csapatparancsnoki útmutató, szülői felmérés, azaz kérdőív, és felmentési lap.
https://kmcssz.org/site/covid-iranyelvek/
A pálya feladatok úgy lesznek kidolgozva, hogy az őrsök együtt vagy személyesen meg tudják oldani.
Egészség legyen az első célunk!
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 szereplése érvénytelen lehet, ha tagjai
illetlenül viselkednek a hétvége folyamán.
Különleges helyzetek és kivételek
Szívesen felveszem a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon keresztül bármilyen különleges helyzetet
átbeszélni, amit a szabályok nem fednek. Nehéz minden kivételre egy szabályt létesíteni. Ezért a
parancsnok, parancsnokhelyettes, és a vezetőtiszt döntenek ilyen helyzetekben. Igyekezzünk
mindig a cserkészélmény és az őrs védelme érdekében dolgozni.
III. KÖZÖS ELŐFELADAT
1. Az őrsöket meghívjuk, hogy vegyenek részt Magyarország kulturális felvirágzásában úgy,
hogy részt vesznek a „Széchenyi: A Rockopera” létrehozásában. Altábori téma szerint,
mindegyik őrs készít egy rockopera stílusú éneket, amit előad és videóra vesz.
2. Csatolva vannak a szabályok.
3. Május 15-re kérjük küldjék be a videókat a következő címre: aki.kozpont@kmcssz.org.
Kérem, ha van kérdésed, írjál vagy telefonon is beszélhetünk.
Jó munkát!

Magyaródy Kati, cst. | Akadályverseny parancsnok
(979) 402-7954 | katherine.magyarody@gmail.com
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