aktuálně

aktualizace ocenění Mladý bobr a bobr
V minulém čísle Kapitánské pošty jste se mohli dočíst o symbolice
bobra u vodních skautů, a tedy i o
tom, že se pracuje na aktualizaci
ocenění Mladý Bobr a Bobr, aby
byla propojena s novými odborkami, stejně jako ocenění Lví skaut.
Podmínky z roku 1998 byly tedy
přepracovány tak, aby byly použitelné pro oddíly pracující jak s novými, tak s tehdejšími stezkami
a odborkami, a tady jsou:

foto Michal Pavlů

Splnil od vás někdo podmínky
Mladého Bobra nebo Bobra? Jak
zažádat o dekret a nášivku?
Ocenění Mladého Bobra a Bobra
uděluje Hlavní kapitanát vodních
skautů na návrh krajského kapitána či kapitánky, kterým doklady o splnění podmínek předkládá
kapitán nebo kapitánka oddílu.
Pokud funkce krajského kapitána
není obsazena, předloží kapitán/
ka oddílu doklady přímo HKVS
(mustek@hkvs.cz).
Kulda

KAPITÁNSKÁ POŠTA

Mladý bobr

Bobr

Podmínky (stupeň odborek dle
věku):
1.
Splnit podmínky buď
dvou na sebe navazujících stupňů
skautské stezky, nebo podmínky
I. stupně skautské zdatnosti; včetně vodáckých doplňků.
2.
Splnit odborku Plavec/
Plavkyně nebo podmínky II. stupně odborky Vodní sportovec (vybírá z odborností Plavání, Potápění,
Vodácké sporty, Pramice).
3.
Splnit odborku Vodák/Vodačka a jednu další odborku z vodácké skupiny nebo podmínky II.
stupně odborky Vodák (vybírat
z odborností Kánoe, Kajak, Raft),
nebo II. stupně odborky Lodník
(vybírat z odborností Plachetnice,
Windsurfing, Motorový člun).
4.
Splnit jednu odborku z přírodovědecké skupiny nebo podmínky II. stupně odborky Ekolog
(odbornost Příroda okolo vody)
nebo Světový odznak ochrany přírody Panda (zelený stupeň – se
zaměřením na koloběh, znečištění
a erozní účinky vody).
5.
Splnit odborku Zdravotník/Zdravotnice a Záchranář/Záchranářka nebo podmínky II. stupně jedné z odborností odborek
Služba bližním a Duchovní život
(doporučeno vybírat z odborností
Záchrana, Zdravověda, Průvodcovská služba).

Podmínky (stupeň odborek dle
věku):
1.
Splnit podmínky Mladého
bobra a podmínky všech stupňů
skautské stezky nebo podmínky
II. stupně skautské zdatnosti; včetně vodáckých doplňků.
2.
Splnit další stupeň jedné
odborky z vodácké skupiny nebo
odborky Plavec/Plavkyně (pokud
už ji nemám splněnou pro roverský stupeň) nebo III. stupeň jedné
z odborností odborky Vodák nebo
Lodník splněné při plnění Mladého bobra.
3.
Splnit jednu další odborku
z vodácké skupiny a jednu z tábornicko-cestovatelské
skupiny
nebo splnit tři další odbornosti na
úrovni II. stupně (nejméně jednu
ze skupiny odborek Vodní sportovec, Vodák nebo Lodník, dále je
doporučena odbornost Historie
vodních skautů z odborky Historik,
odbornost Oprava lodí z odborky
Kutil a odbornosti z odborek Poutník a Technik).
4.
Splnit výzvu Tři orlí pera.
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