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Pontgyűjtő Verseny
Pontgyűjtő verseny menete:

Ütemezés: fél éves időszakokban

Első kör: 2017. június vége– december 31.

Pontok gyűjtése: egyénileg és cserkészcsapatonként

Csapatverseny fődíja /I. félév/:
túra GPS + 25% kedvezmény a csapat tagjainak
a következő félév kerületi programjaiból
Egyéni verseny fődíja /I. félév/:
50% kedvezmény a 2018-as Central European Jamboree-ra (CEJ) vagy ennek megfelelő összeg egy választott nemzeti vagy nemzetközi tábordíjból
Egyéni pontgyűjtés
Kapott pontok

Leírás

1 pont

50 fő feletti csapatlétszám
1 pont

részvétel kerületi programon (teljes időtartam)

2 pont

2 pont

segítség a szervezésben, lebonyolításban

15 pont

15 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1-3 pont
5 pont
5 pont
5 pont

1-3 pont
5 pont
5 pont
5 pont

50 fő alatti csapatlétszám

kerületi munkakör vállalása és teljesítése (raktáros, pályázatfigyelő stb.)/ félév
alkalmi kerületi munkák vállalása/munkaóra
kerületi önkénteskoordinátor munkájának támogatása (pl. „Régóta fiatalok” programban videózás,
fotózás; toborzás stb.)/munkaóra
médiás munkák (cikkírás, videó beküldése, stb.)
OKGY-n való részvétel
sikeresen elvégzett VK-tábor
VK-feladatvállalás

2

Csapatok pontgyűjtése
50 fő alatti csapatlétszám 50 fő feletti csapatlétszám
15 pont

10 pont

15 pont

10 pont

15 pont

10 pont

20 pont

15 pont

10 pont

10 pont

10 pont

10 pont

10 pont

10 pont

20 pont

15 pont

Leírás
részvétel kerületi programon/5 fő
részvétel jótékonysági akciókon (pl. idősek otthonában segítségnyújtás, szemétgyűjtés,
stb.)/alkalom+beszámoló
kerület képviselete városi, egyházi rendezvényeken, regionális programokon stb.)/5 fő
éves csapattábor, az előző évnél egy nappal hoszszabb vagy legalább tíz napos
Közös program más csapattal, csapatlátogatás
tagdíjfizetési, éves jelentés, táborozási engedély
időben történő befizetése/leadása
Médiaszereplés + kerületi honlapra való beküldés
Kerületi program teljes körű szervezése (meghirdetés, lebonyolítás, beszámoló, fotódokumentáció
pl. KRECSEFA, Keszthelyi Strandjátékok)/nap

Jutalmazás
Egyéni
Csapatjutalom
Egyéni jutalom

Csapat

a legtöbb pontot elért csapat kapja (csapatpontok alapján)
a legtöbb pontot
összegyűjtött
cserkész kapja

