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2021 Távoli Akadályverseny – Cs. III Meghívó Levél
Kedves Cserkésztestvéreim!
Május 2-án kezdődik az első évenkénti magyar művészeti, kulturális és tudományos fesztivál
- FESZT! Egész hónapon keresztül zümmögni fog Budapest belvárosa.
Mi a FESZT!? A leghíresebb magyar tudósok és művészek bemutatják új találmányaikat, műveiket! A
belvárosi színházak, kulturális intézmények és múzeumok különleges programokat rendeznek!
Feltörekvő művészek is versenyeznek - bemutatják, hogy ki a legügyesebb, legokosabb és legműveltebb
köztük! Van-e köztük oly ritka tehetséges, aki bekerül örökké a történelemkönyvekbe?! Gyere el Te is!
Idén, a Cs. III Akadályverseny május hónap alatt fog történni. Három vasárnapon (május 2, 9 és 16) a
résztvevő őrsök majd találkoznak videókonferencián a heti eseménytervezővel, aki kioszt 4 heti kihívást.
A következő vasárnap este előtt, az őrsök feltöltik válaszukat (legtöbbször videó vagy fotó) egy Google
Drive oldalra. Május 29-én lesz egy rövid (kb. 2 órás) rejtvény, amit az őrsök megoldanak az esti
nézőparti/ eredményhirdetés előtt.
Tudjuk, hogy a Covid-19 járvány intenzitása és oltás megosztása különbözik helyről-helyre és, hogy
minden család és cserkészcsapat más társadalmi távolsággal kényelmes. Ezt szemelőtt tartva, az egész
pályánkat úgy terveztük, hogy egyéni alapon is el lehet végezni. Mindegyik kihívás megvalósítható egy
személynek. Az őrsre hagyjuk eldönteni, hogy találkoznak-e a hónap folyamán vagy felosztják a
kihívásokat a tagok között. Ez a hozzáállás a május 29-i rejtvényre is szól, ami online lesz.
A pályánk idén hangsúlyozza a művészetet és a kreativitást. Két eltérés van a hagyományos
akadályversenytõl:
1) A kihívásaink helyet hagynak kreatív megoldásokra. Például: Az egyik kihívás megkéri az őrsöt,
hogy építsen egy lombsátrat. Az őrsnek nincs megfelelő kinti telephelye és eldönti, hogy inkább
egy paplan palotát épít az őrsvezető nappalijában. Az örsvezető megkérdezi a heti
eseménytervezőt, hogy ez a megoldás megfelel-e. Reméljük, hogy ez a rugalmasság megkönnyíti
pályánkat a különböző helyi korlátozások alatt.
2) Mivel a művészet sokszor szubjektív, a pontozási rendszerünk idén részben közvéleménykutatáson keresztül lesz elvégezve. Az őrsök részt vesznek ezen, mivel a művésznek fontos társai
véleménye a műveiről.
Készüljenek az őrsök általános kézügyességi kellékekkel (papír, filctollak, ragasztószalag, fapálca, stb.).
Emellett, szerezzenek kötelet, amibõl fel lehet állítani egy kötélhídat, valamennyi kemény szappant és
gumiszalagot. Mivel mindegyik őrs másképpen és különböző kellékekkel fogja megoldani a kihívásokat,
nincs átfogó kelléklista idén. Ezért, lehetséges hogy az őrsöknek szükséges lesz a hónap folyamán
beszerezni kellékeket a megadottakon kívül. Köszönjük a rugalmasságotokat ebben!
További utasításokra, a résztvevő őrsvezetők küldjenek egy email-t erre a címre:
cs3aki2021@gmail.com - május 2. előtt. Tartalma legyen: örsi név, örsi email cím.
Jó Munkát!
Gáspár Gabi, cst, táborparancsnok
Cserkész III Törzsvezér
Clevelandi Körzet
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