MANUÁL skautského rodiča

Milí rodičia,

MANUÁL

vaše dieťa sa prednedávnom stalo
členom skautského/vlčiackeho oddielu v našom zbore. Radi by sme
vás preto oboznámili s tým, ako to
u nás funguje, čo je vlastne skauting, čo u nás dieťa zažije, čo sa
od neho bude očakávať, koľko to
všetko bude stáť a pod.
Na úvod treba zdôrazniť, že skauting nie je iba záujmový krúžok, je to omnoho viac. Pre tých,
ktorým sa zapáči a rozhodnú sa žiť
podľa jeho idey (skautský zákon,
sľub, denný príkaz...), sa stane
životným štýlom a premietne sa
do všetkých oblastí ich života.
Schôdzky v klubovni, výpravy do
prírody,
tábory,
vzdelávacie
kurzy, nováčikovská skúška, odborky atď. sú iba prostriedkom,
ktorý skautov vychováva k tomu,
aby sa stali lepšími ľuďmi a pracovali na sebe.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste do
nás vložili tým, že ste nám zverili
svoje dieťa. Tešíme sa na spoločné
zážitky i na spoluprácu s vami.

skautského rodiča
verzia 2019/10
Vydal
Slovenský skauting,
68. zbor Biele vrany Košice
www.68zbor.sk
68zbor@scouting.sk
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Základné informácie o skautingu
Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Robertom Baden-Powellom.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií World Organisation
of Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS).
Moderná organizácia
Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti
a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, v súčasnosti je v organizácii viac ako 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v zhruba 120
mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného
programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.
Zo skautingu vychádzajú mladí lídri
Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, organizovať program i náročné akcie pre druhých.
Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učí človeka poznávať samého seba, pracovať
sa sebe, získavať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a
svoje potreby.
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Družina, oddiel, zbor
Družina
Družinu navštevuje cca 6-8 detí a to je základný kolektív, ktorý tieto deti
formuje. Na čele družiny stojí radca. Ten ju vedie a pripravuje si program na
družinové schôdzky (družinovky), ktoré sa konajú raz za týždeň.
Oddiel
3-5 družín tvorí spolu oddiel. Zhruba raz mesačne sa stretávajú členovia
všetkých družín, teda celého oddielu, na oddielovej schôdzke (oddielovke). Výchovu detí v oddiele má na starosti dospelý oddielový vodca so svojimi zástupcami. Hoci aj družina môže ísť na výlet, väčšina výletov, viacdenných výprav na
chatu či pod stany a aj tábor sú organizované po oddieloch.
Zbor
Zbor združuje viacero odielov, v našom prípade je to takto:
4. oddiel vĺčat Canilu – pre chlapcov i dievčatá vo veku 8 až 11 rokov:
Obsahom spoločných schôdzok je rôznorodý program zameraný najmä
na plnenie hesla „buď stále lepším“, jednoduché skautské činnosti a vedomosti
o prírode, vede a kultúre formou hier a plnením podmienok pre získanie odboriek
a výziev. Skautský rok sa končí obyčajne 10-dňovým stanovým táborom.
4. oddiel tvoria tri družiny: Soby, Rysy, Býky.
3. oddiel skautov Delfíny – pre chlapcov vo veku 11 až 16 rokov
9. oddiel skautiek Bystré vydry – pre dievčatá vo veku 11 až 16 rokov
Pripravujú skautov na život prostredníctvom hier a rôznych aktivít, výletov, výprav, nočných pochodov, zamyslení, ručných prác, spevu... Zároveň
skauti v tomto veku môžu plniť stupne skautského napredovania, odborky a výzvy, ktoré ich učia sebaovládaniu a podporujú sebarozvoj v získavaní nových
vedomostí či pozitívnych vlastností. Vyvrcholením skautského roka je dvoj- až
trojtýždňový stanový tábor, ktorý si skauti sami stavajú i búrajú.
3. oddiel tvorí päť družín: Jastraby, Jelene, Bobry, Medvede, Raky.
9. oddiel tvoria tri družiny: Veveričky, Svište, Ondatry.
6. oddiel rangerov a roverov - pre chlapcov i dievčatá vo veku 16 až 20 rokov
Rangeri a roveri majú fyzicky i psychicky náročnejší program. Skautský
program rozširujú o putovné tábory, výpravy do zahraničia, duchovný rozvoj,
pomoc pri údržbe klubovní a podobne.
5. oddiel priateľov skautingu - dospelí od 20 rokov:
Registrujú sa v ňom starší skauti, rodičia a iní priaznivci skautingu.
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Program
POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:
V klubovni (dĺžka trvania cca 2 hodiny):

1x týždenne družinovka (stretnutie družiny pod vedením radcu),

1 – 2x za mesiac oddielová rada (stretnutie radcov družín a dospelých vodcov oddielov),

1x za mesiac oddielovka (spoločné stretnutie družín oddielu),

cca 1x za mesiac zborová rada – stretnutie vodcov oddielov.
Výpravy a víkendové podujatia:

1x mesačne jednodňová oddielová výprava do prírody,

1x za dva mesiace oddielové podujatie (kultúrne, športové...),

3x do roka víkendové oddielové podujatie (na chate, v stanoch),

1x za 2 mesiace zborové podujatie.
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN:

letný stanový tábor, pre vĺčatá 11-dňový, pre skautky 15- a pre
skautov 18-dňový, na lúke mimo civilizácie.
Náplňou stretnutí je (okrem organizačnej časti) hlavne plnenie:

stupňov napredovania (nováčik, 1. a 2. stupeň),

odboriek (sú určené na prehĺbenie vedomostí),

a výziev (skôr zamerané na rozvoj charakteru a pevnej vôle).
Program prebieha hravou, pre deti príťažlivou a atraktívnou formou (súťaže, rôzne skúšky a podobne). Cieľom je dosiahnuť fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj, takže nechýba šport, intelektuálne aktivity
(šach, hlavolamy, vedomostné kvízy...), divadlo, gitara, spev, ale ani dumky a
zamyslenia zamerané na rozvoj ľudských cností (česť, pomoc iným, priateľstvo,
vernosť, ochrana prírody, pozitívny prístup k životu a podobne). Tieto aktivity
vedú na družinových stretnutiach radcovia, na oddielových stretnutiach vodcovia. A tí, aby to vedeli robiť, sú vzdelávaní v rámci oddielových rád a oblastných
radcovských kurzov.
Na rôznych kurzoch sú naši členovia vzdelávaní vo vedení družín, oddielov, v príprave programu a prvej pomoci.
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Skautské napredovanie, odborky, výzvy
Základom skautského programu je skautské napredovanie. Dieťa po
vstupe do oddielu začne hneď plniť nováčikovskú skúšku na základe brožúrky
Nováčik. Je to prvá publikácia, s ktorou sa stretne. Sú v nej spísané základné
informácie o skautingu, jeho stručná história, skautský sľub a zákon, symbolika
a tak ďalej. Nachádza sa v nej 11 jednoduchých úloh, ktoré nováčik plní buď
samostatne, alebo spolu s družinou, zvyčajne počas približne troch mesiacov.
Po ich splnení dostáva nováčik skautskú šatku so zeleným lemom, ďalšiu
brožúrku napredovania – Prvý skaut a je oficiálne prijatý do oddielu.
Prvý skaut, Neznáme cesty a Posledný vrchol tvoria ďalšie stupne
napredovania. Obsahujú súbor úloh a aktivít, ktoré mladý človek plní dlhodobejšie, často v rozmedzí 2-4 rokov. Úlohy plnia chlapci a dievčatá na stretnutiach
družiny, na skautskom tábore i počas svojho bežného života.
Vo vlčiackom oddiele to funguje podobne, ale program napredovania
je prispôsobený mladšiemu veku. Pracujeme s brožúrkami Praktická príručka
pre včielky a vĺčatá (to je vlastne vlčiacka nováčikovská skúška), po nej vĺčatá
plnia štyri stupne Vlčej stopy – Vlčie mláďa, Tajomná džungľa, Slobodný lovec
a Mauglí človek.
Odborky a výzvy
Po splnení nováčikovskej skúšky deti začínajú okrem Prvého skauta plniť
aj rôzne odborky, a to samostatne alebo s družinou. Odborky sú súbory úloh
z rôznych oblastí, ktoré je potrebné splniť na dosiahnutie stupňa odbornosti.
Ich paleta je pestrá, každý si môže vybrať to, čo ho reálne zaujíma. Plnenie
odborky trvá v priemere tri mesiace až jeden rok. Odborky umožňujú mladým
ľuďom vyskúšať si, aké je to byť napríklad prekladateľom, výtvarníkom alebo
atlétom, a môže im to pomôcť pri výbere skutočného povolania alebo práce.
Obľúbené sú tiež výzvy. Tie na rozdiel od odboriek deti plnia len individuálne a za kratší čas. Ich cieľom nie je dosiahnutie odbornosti, ale prekonanie
svojich limitov. Preto sú rozdelené podľa vekových kategórií, „odomykané“ dokončením úloh v skautskom napredovaní a limitované inými podmienkami.
Po ukončení každého stupňa napredovania, odborky či výzvy má dieťa
právo našiť si príslušnú nášivku.
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Skautská rovnošata, doplnky a pomôcky
Rovnošata
Základom je skautská košeľa a nášivky príslušnosti k zboru, oddielu
a družine. Tieto veci si členovia kupujú priamo v zbore, predaje sú vyhlasované
zhruba 2-krát ročne. Skautská košeľa stojí cca 28,- € vrátane nášiviek, túto investíciu ale odporúčame až potom, keď bude na dieťati po období spoznávania
(približne pol roka) vidno, že má o skauting vážny záujem a že ho to naozaj baví
a nie je to len chvíľkové zanietenie.
Oddielové tričko používame častejšie ako košeľu, dá sa zakúpiť rovnako.
V ponuke na predaj je aj národná skautská šatka a nášivka príslušnosti k Slovenskej republike, tie sa zvyknú kupovať pri podujatiach so zahraničnou účasťou.
Všetok skautský tovar nakupuje náš zbor v skautských e-shopoch
(Scoutshop, s. r. o. alebo Totem, s. r. o.) a za rovnakú cenu ho aj predáva.
Uzlovačka a brožúrky napredovania
Pri vstupe do oddielu každý nováčik v našom zbore dostáva automaticky
uzlovačku na trénovanie uzlov a brožúrku nováčikovskej skúšky. Po jej ukončení
dostáva automaticky ďalšie brožúrky napredovania, tie si teda netreba kupovať.
Šatka
Po splnení nováčikovskej skúšky (a prípadne ďalších drobných podmienok) dostáva nováčik hnedú šatku s príslušným farebným lemom (podľa vekovej
kategórie) a turban (kožený prstenec na zopnutie šatky). Šatka je súčasť skautskej rovnošaty. Vĺčatá nosia šatku so žltým, skauti so zeleným a rangeri s fialovým lemom. Tieto šatky si teda netreba kupovať.
Sľubový odznak
Členovia ho dostávajú po zložení sľubu, zvyčajne 1-2 roky po vstupe do
oddielu.
Nášivky skautského napredovania, odboriek, výziev, ocenení
Nášivky skautského napredovania, odboriek a výziev si po ich splnení
skaut môže prišiť na rovnošatu. Všetky tieto programové nášivky v našom zbore
skauti po splnení podmienok slávnostne dostávajú od vodcu oddielu. Podobne
takto dostávajú nášivky k oceneniu 7 ľalií.
Skautské časopisy
Naše oddiely vydávajú časopisy Delfinárium a Vydriduch, tie dostávajú členovia zadarmo. Okrem toho dostávajú zadarmo celoslovenské časopisy
Džungľa, Skaut a Médium (ich predplatné je v cene registračného poplatku).
Po prečítaní ich netreba vyhadzovať, radšej ich treba venovať oddielu pre ďalšie
generácie – inak sa k nim nedá dostať, nie sú v bežnom predaji.
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Klubovne
Naše oddiely sa schádzajú v týchto klubovniach:
Jesenná 3, Košice (3. oddiel skautov)
Vchod je z dvora, na dvor sa dá dostať mrežovanou bránou medzi blokmi
Jesenná 3 a Jarná, potom hneď doľava a za sieťou z kovového pletiva sú okná
klubovne.
Letná 34, Košice (4. oddiel vĺčat)
Vchod je z dvora, treba prejsť podchodom medzi Letnou 34 a 36 a potom
hneď doľava. Napravo od vchodovej brány sú okná klubovne, tam treba zaklopať.
Alžbetina 14, Košice (9. oddiel skautiek)
Vchod je z dvora, napravo pod pavlač, zhruba v strede budovy.
Družinovky sú zvyčajne medzi 16.00 a 18.00 hod. každý týždeň okrem prázdnin.
Kľúče od klubovní majú radcovia, vodca oddielu a jeho zástupcovia.
Stručné pravidlá užívania klubovne

Zachovávame ticho – do klubovne prichádza prvý radca, ktorý hneď
vpustí členov dnu. Na dvore či v spoločných priestoroch sme ticho a nezdržujeme sa tam viac, ako je potrebné. Aj v klubovni sa správame čo
najmenej hlučne. Dvere v klubovni by mali byť čo najviac zatvorené.

Sme zdvorilí k miestnym – ak niekoho stretneme, pozdravíme sa.

Zamykáme – v klubovni sa zamykáme, aby sme sa vyhli neželaným
návštevám. Zamykáme podľa dohody bránu.

Prezúvame sa – každý má v klubovni svoje prezuvky, ktoré odtiaľ neberie preč. Cudzie prezuvky si nepožičiavame, je to nehygienické. Na
prezuvky si napíšeme meno.

Upratujeme – po skončení stretnutia radca rozdelí úlohy a družina klubovňu uprace vrátane vysávania.

Šetríme vybavenie klubovne – šetríme nielen elektrinu a vodu, ale aj
nábytok a iné vybavenie. V rámci programu si môžeme požičať všetok
oddielový materiál v klubovni (knihy, buzoly, dataprojektor, hry...), no
so všetkým zaobchádzame ohľaduplne

V klubovni si nenechávame osobné veci.

Nevytvárame zbytočný odpad – svoj odpad si vezmeme so sebou
domov (prázdne fľaše, vrecúška, obaly...). Odpad v klubovni separujeme.

V klubovni nešportujeme – to nie je telocvičňa, aby sme tam hrali
futbal, skákali či pobehovali. To už radšej vybehnime von na ihrisko.

Prespávame len s výslovným súhlasom vodcu oddielu.
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Prihláška a ochrana osobných údajov
Vyplnenie prihlášky do oddielu je nutnou podmienkou na to, aby sa dieťa
stalo naším členom. Týmto tlačivom však zbierame osobné údaje člena, preto
sa na to teraz pozrime:
Údaje o členovi:

meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa – tieto identifikačné
údaje údaje sú potrebné na samotnú registráciu,

telefón, e-mail – údaje potrebné na kontaktovanie a informovanie
člena,

vážne zdravotné problémy – azda najcitlivejšie údaje, ale na výpravách či tábore je dobré vedieť, že je niekto alergik na uštipnutie
hmyzom, má problém so závraťami, má špeciálnu diétu, predpísané
lieky a podobne. Vyhneme sa tým komplikáciám, ba možno aj ohrozeniu zdravia a života.
Údaje o zákonných zástupcoch:

Meno, telefón, e-mail, upresnenie poradia kontaktovania – tieto
údaje na kontaktovanie rodičov sú potrebné na zasielanie informácií,
ale aj na oznámenie, že budeme z výpravy meškať alebo že sa u dieťaťa vyskytol nejaký (napr. zdravotný) problém.
Súčasťou prihlášky do skautského oddielu je Súhlas so spracovaním
osobných údajov. Vyššie sme spomenuli, že je to na účely evidencie členov,
kontaktovania člena alebo jeho zákonných zástupcov s cieľom zverejňovať informačné materiály pre interné potreby a zabezpečiť ochranu zdravia a života členov. Okrem toho však aj na propagáciu prevádzkovateľa z podujatí, na ktorých sa maloleté dieťa zúčastní – tu ide hlavne o individuálne a spoločné fotografie a videá člena zverejnené na webe, v časopisoch, vo fotoalbumoch, v klubovni na nástenkách a pod.
Samozrejme, každý zákonný zástupca má slobodnú voľbu, či to podpíše
alebo nie. Chceli by sme však ubezpečiť všetkých našich členov aj ich rodičov,
že fotkám a ich spracovávaniu sa v našom zbore venujú zodpovední ľudia, ktorí
si nedovolia zverejniť nič hanlivé, urážlivé či poburujúce, čo by mohlo vzbudzovať pohoršenie. Zároveň platí zásada, že všetky fotky napr. z nejakej akcie najprv zasielame mailom iba skautom, ktorí sa na podujatí zúčastnili. Tí majú dostatočný čas prezrieť si ich a minimálne týždeň majú na to, aby poslali vodcovi
oddielu pripomienky v zmysle, že fotografiu č. XY si neprajú nikde zverejňovať.
Toto želanie každý skatuský vedúci musí rešpektovať.
Ak sa zákonný zástupca rozhodne nedať súhlas na zverejňovanie fotiek,
spôsobí vedúcim veľké komplikácie – zrazu musia dávať pozor, koho fotia, kontrolovať každú fotku, či tam nie je niekto, kto tam nesmie byť. Tento problém tu nechceme mať, preto radšej hneď odporúčame nevstupovať do našich oddielov, resp.
ukončiť členstvo. Je to prirodzené – nechceme zbytočné problémy, preto si to hneď
na začiatku objasníme a keď sa nedohodneme, rozídeme sa.
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Administratíva a financie
V našom skautskom zbore sa platí niekoľko rôznych poplatkov, a to:

účastnícke poplatky za akcie, výpravy, tábory,

mesačné členské príspevky – sú príjmom zboru, z nich hradíme naše
výdavky, napríklad prevádzku klubovní,

registračné príspevky – platia sa raz ročne, po vyzbieraní ich v plnej
výške odvádzame na Ústredie Slovenského skautingu.
Všetky informácie o platení registračných a členských poplatkov sú podrobne zverejňované na našej webovej stránke – v hornom menu Administratíva a financie.
Financovanie podujatí
Jednodňové výpravy, podujatia – platba len v hotovosti – obyčajne sa tu platí iba cestovné autobusom alebo vlakom, čo si hradí každý sám
až na mieste (peniaze sa nezvyknú zbierať vopred). Vo výnimočných prípadoch
(najmä vtedy, keď treba vybavovať rezerváciu), ako je napr. návšteva múzea,
divadla a pod., deti vyplatia sumu vstupenky vodcovi vopred, a to v hotovosti.
Víkendové výpravy – platba len v hotovosti – účastnícke príspevky
sa vyplácajú vodcovi v hotovosti priamo na akcii. Obyčajne je však potrebné do
stanoveného termínu odovzdať záväznú návratku alebo potvrdiť účasť dieťaťa
mailom. Cena víkendových výprav sa pohybuje medzi 20,- a 30,- € na osobu.
Letné tábory – tábor je jediné podujatie v našom zbore, za ktoré sa
účastnícky poplatok platí na účet, samozrejme, vopred. Informácie o spôsobe platby, účte a cene sú vždy včas zverejnené na našom webe. Na tábory
poskytujeme sociálne, súrodenecké i radcovské zľavy. Pre ilustráciu, základná
cena 15-dňového tábora v roku 2019 bola 170,- €
Doplňme ešte, že na našich podujatiach vyhotovujeme prezenčnú listinu,
v ktorej je účastnícky poplatok evidovaný pre prípradnú kontrolu.
Využitie poukazov
V Slovenskom skautingu sa podľa zákona č.597/2003 Z. z. vzdelávacie
poukazy využiť nedajú, pretože Slovenský skauting nie je škola ani školské
zariadenie.
Naopak, uplatniť si môžete rekreačné poukazy na letný tábor, na
požiadanie (do 30 dní od ukončenia tábora) vám vieme vystaviť faktúru.
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Mesačné členské príspevky
Vo všetkých oddieloch nášho 68. zboru Biele vrany Košice máme jednotné pravidlá pre platenie mesačných členských príspevkov. Platia sa 10 mesiacov v roku (teda príspevky sa neplatia za júl a august). Od 1. 9. 2019 je
stanovená ich výška na 7 € mesačne na osobu. Zároveň platí, že v rámci
jednej rodiny platia plný poplatok dvaja súrodenci, tretí a ďalší súrodenci platia
členský poplatok 1 €/mesiac/člen.
Príspevky platia členovia vlčiackych a skautských družín, ktorí sa pravidelne zapájajú do činnosti. Od platenia sú oslobodení družinoví a oddieloví radcovia, vodcovia oddielov a ich zástupcovia, členovia zborovej rady, oldskauti,
členovia 6. oddielu rangerov a roverov a členovia 5. oddielu (dospelí skauti registrovaní v zbore).
Členské príspevky sa počas kalendárneho roka platia na dvakrát:

za január až jún (6 mes.) – spolu 42,- €, termín úhrady je 10. 2.,

za september až decemer (4 mes.) – spolu 28,- €, termín úhrady je
10. 10.

V prípade, že do oddielu vstúpi nováčik v priebehu mesiaca (teda už
prebehlo nejaké oddielové alebo družinové podujatie), platiť začína
až v nasledujúcom mesiaci. Termín zaplatenia je koniec mesiaca,
počas ktorého má platiť prvý poplatok. Teda ak niekto príde 14. 10.,
platiť začína mesiacom november a do konca novembra má vyplatiť
členské za november a december (teda zvyšok tohto štvormesačného obdobia, počas ktorého k nám chodí).
Spôsob platby
Členské sa platí výlučne na zborový účet, nie v hotovosti. Dôvodom je najmä odľahčenie vodcov a tiež spätná kontrola. Nezabudnite uvádzať
konštantný a variabilný symbol a správu pre prijímateľa.
Upozornenie
Ak má niekto preplatky alebo nedoplatky na členskom za predchádzajúce
obdobia, je potrebné si s vodcom zboru (mailom, osobne, telefonicky) dohodnúť
výšku a spôsob vyrovnania a pri platení tohtoročného členského zohľadniť aj
tieto preplatky, resp. nedoplatky. Aktuálny stav úhrad členského je na našej
www stránke.
Bankové údaje:
Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN: SK6083300000002700456024 (BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX)
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 5001
Správa pre prijímateľa: Číslo oddielu:mesiace platby/rok(y) platby:priezvisko a
meno (príklad: 3:9-12/2019:Haluška Ján)

11

MANUÁL skautského rodiča

Registrácia a registračné príspevky
Výšku registračného príspevku určuje národná úroveň Slovenského
skautingu. Ona aj stanovuje prípadné zľavy pre sociálne znevýhodnených členov
a pre členov z viacdetných rodín. Určuje tiež termíny (zvyčajne 31. 1. v danom
roku) a pravidlá, ktoré ako zbor musíme dodržať.
Registráciu sme si navyše nevymysleli my (ani ako zbor, ani ako Slovenský skauting). Je to tiež požiadavka Ministerstva školstva, ktoré (aj) na základe
členstva finančne podporuje detské a mládežnícke organizácie na Slovensku.
Vďaka registrácii získavajú členovia SLSK rôzne zľavy (zvyknú byť napr.
v športových obchodoch alebo na ubytovanie v skautských penziónoch), úrazové
poistenie a skautský časopis, ktorý vychádza štvrťročne.
Koľko stojí registrácia
Základný registračný poplatok na rok 2020 je 15,- €. Registrujú sa nielen
členovia oddielov, ale aj činovníci, teda vodcovia a ich zástupcovia.
Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 €. Týka
sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej
starostlivosti alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej
poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp.
čestné vyhlásenie.
Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do
18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku poplatku – registračné bude v tomto
prípade vypočítané podľa nasledujúceho kľúča: prvé dieťa 15 €; druhé dieťa 15
€; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa 1. K zvýhodnenému členskému poplatku sa
viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz).
Kedy treba uhradiť registračný poplatok
Počas roka sú tri základné termíny na registráciu – hlavná je januárová
registrácia, potom predtáborová a napokon októbrová. Kto teda nestihne registráciu, prípadne príde do oddielu v priebehu roka, registrujeme ho neskôr, napríklad pred táborom. Odporúčame ale registrovať sa čím skôr – v hre sú rôzne
zľavy, časopis, tak nech zbytočne o ne dieťa nepríde.
Registračný poplatok teda treba uhradiť:

v prípade hlavnej, januárovej registrácie do 25. 1.,

v prípade doregistrácie pred táborom do 25. 6. (účastník tábora musí
byť registrovaný),

v prípade októbrovej doregistrácie do 15. 10. (platí pre nováčikov,
ktorí prišli počas septembra a októbra).
Ako sa platí registračný poplatok
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Výhradne na náš zborový účet:
Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN: SK6083300000002700456024 (BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX)
Suma: za všetkých registrovaných v rodine naraz
Variabilný symbol: 50032020 (pre rok 2021 to bude 50032021 atď.)
Správa pre používateľa: Mená a priezviská registrovaných
Keď sú na účte peniaze za všetkých, ktorí sa chcú registrovať, posielame
ich obratom na ústredie Slovenského skautingu.
Prihláška do oddielu
Ak sa ide registrovať nový člen (teda v minulosti nebol registrovaný),
musí najneskôr k dátumu zaplatenia registračného poplatku odovzdať svojmu
vodcovi prihlášku do oddielu. Tie sú na stiahnutie na webovej stránke zboru
v menu „Na stiahnutie“
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Disciplína a slušné správanie
Skautský oddiel je spoločenstvo mladých ľudí, ktoré je založené na vzájomnej úcte a rešpekte. Disciplínou v oddieloch sa snažíme výchovne vplývať na
mládež a vedieme ju takto k zodpovednosti a slušnosti.
Dochádzka
V našich oddieloch platia tieto pravidlá dochádzky:

na družinovky a oddielovky sa prichádza načas, najlepšie cca 10 minút pred začiatkom, aby sa dieťa stihlo prezliecť a prezuť,

na oddielové podujatia (výlety, výpravy a podobne) sa prichádza načas, najlepšie tesne pred stanoveným časom zrazu,

každý člen sa má zúčastňovať na družinovkách, oddielovkách a podujatiach označených ako povinné v kalendári akcií.

ak dieťa nemôže prísť na družinovku, oddielovku či výlet, musí sa
vopred ospravedlniť svojmu radcovi alebo vodcovi. Má to urobiť
dieťa, nie jeho rodič. Aj takto vychovávame deti k elementárnej slušnosti a zodpovednosti.
Nástupy
Aby sme vedeli zabezpečiť poriadok na skautských akciách, zvlášť keď
je tam väčšie množstvo účastníkov, na ich zhromaždenie používame píšťalku,
ktorou zvolávame nástup. Keď skaut počuje zahvízdanie, do 10-13 sekúnd by
sa mal dostaviť k vedúcemu, prípadne aj zaradiť sa k svojej družine. Počas nástupov je potrebné byť ticho, hovoriť len na vyzvanie a neskákať druhým do reči.
Zároveň treba aj počúvať, čo vedúci hovorí, a potom aj poslúchať,
teda podľa toho konať. Tieto zásady sú obzvlášť dôležité na náročnejších podujatiach, ktoré trvajú viac dní, alebo takých, kde je väčšie riziko úrazov, ako
sú tábory, splavy, nočné pochody, vysokohorská turistika a pod. Kto sa nenaučí
počúvať a poslúchať, ten môže napríklad na splave alebo rebríkoch Slovenského
raja svojou nedisciplinovanosťou ohroziť život svoj i svojich kamarátov v oddiele.
Plnenie si povinností
Na letnom tábore majú skauti denné a nočné služby. Budú pripravovať
oheň, variť, rúbať drevo, umývať riad, strážiť tábor. Poslúchať vodcov a radcov
je základom dobrého fungovania a najlepšou prevenciou vzniku úrazov či konfliktov. Platí to tiež na skautských schôdzkach počas roka.
Niekedy si skauti nosia povinnosti aj domov, kde sa od nich očakáva, že
splnia nejakú úlohu do najbližšieho stretnutia (napr. napísať článok do časopisu,
kroniky, priniesť na družinovku nejaký svoj výtvor, pripraviť si drobnú hru pre
družinu a pod.). Keď si deti zvyknú plniť si tieto povinnosti, učí ich to zodpovednosti v malom a to jedného dňa prerastie do zodpovedného správania aj vo
veľkom. Prosíme preto rodičov, aby podporili tieto naše snahy, lebo touto spoluprácou dosiahneme najväčšie pokroky u dieťaťa.
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Osobitnou kapitolou su vulgarizmy, tie v našich oddieloch nie sú prípustné. Členovia sa hneď od začiatku musia znažiť sa ich zbaviť a naučiť sa kontrolovať svoj jazyk.
Okrem týchto pravidiel má každý oddiel vlastné zásady, ktorými sa riadi.
Tie budú nováčikom vysvetlené samostatne.
Nedodržiavanie oddielových pravidiel i skautských princípov vo všeobecnosti môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z oddielu alebo k tomu, že sa nebude môcť
zúčastniť na letnom tábore alebo inom podujatí.
Dodržiavanie skautského zákona
Skauta od bežných ľudí odlišuje hlavne to, že je čestný a spoľahlivý.
Verný, osožný, priateľský, je zdvorilý. Chráni prírodu, je poslušný, veselý, ale
rozvážny, sporivý a čistý. Čisty v myšlienkach, slovách i skutkoch. Takýchto členov chceme mať – a každý by sa mal snažiť takým stať. Nestačí len prísť,
zabaviť sa, zahrať, treba sa snažiť byť lepším.
Skauting nie je za odmenu ani za trest.
Poslať dieťa do skautského oddielu, „lebo neposlúcha a tam ho dajú do
laty“, je najjednoduchšia cesta, ako skomplikovať život predovšetkým vedúcim.
Do skautských oddielov patria deti, ktoré majú naozaj záujem a vzťah k prírode
a našej činnosti. Rovnako neodporúčame zakazovať dieťaťu skauting ako trest
za zhoršený prospech v škole a pod.
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Poznámky
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