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ПЕРЕВІРКА ПЛАВАННЯ
Всі особи котрі беруть участь у таборі (юнацтво, гурткові виховники, прогулькові виховники, члени
булави) мусять перейти перевірку плавання. Станиці будуть організувати перевірки плавання перед
таборами. Реченець здати висліди комендантам є 15 червня. Вимоги перевірки плавання є:
- Rolling entry into deep water
- Tread water for 1 minute
- Swim 50m continuously, any stroke
Якщо хтось задовільно перейде перевірку плавання без р’ятівничого пояса, може брати участь у всіх
таборових зайняттях.
Якщо хтось задовільно перейде перевірку плавання з р’ятівничим поясом, може плавати на таборі з
р’ятівничим поясом і брати участь у одно-денних канойкарських прогульках, але не канойкарських
прогульках з нічлігом.
Якщо хтось не перейде перевірку плавання з р’ятівничим поясом, не може плавати на таборі і не може
брати участь у канойкарських прогульках.
КПС готова фондувати за курси плавання для виховників якщо потрібно.
РЕЧЕНЦІ ПЛЯНУВAННЯ і ПІДГОТОВКИ
02/2019
− Затвердження постів команданта, бунчужного, писаря та інтенданта на кожний табір
− Розповсюдження реєстраційних анкет для юнацтва і анкет зголошення виховників
02-03/2019 − Приймається реєстрації від юнацтва (*на табір скобів/вірлиць, розвідувачі мусять мати
зaкінчених 7 з 9 проєктів до реченця зголошення на табір щоб бути прийнятими)
02-04/2019 − Приймається зголошення від виховників
04/2019
− Можливо приймається реєстрації від не-канадійського юнацтва
− Остаточні числа учасників заготовлені на кожний табір
05/2019
− Організаційний комітет, разом з командантами, приготовлять список виховників на
кожний табір
05/2019
− Остаточний плян готовий для кожного табору, приготовлений СОКом; це включатиме
плян щодо безпеки
06/2019
− Останні викінчення, поправки, додатки, ітд
08/2019
− ТАБОРИ
09/2019
− СОК подають звіти, включно з фінансовою аналізою
10/2019
− Організаційний комітет підготовляє і представляє КПС остаточний звіт

