Nú styttist í dróttskátamótið!
Hér eru nokkrir punktar sem gott er að hafa í huga.
●
●
●

●

●
●

●

●
●

Svæðið opnar fyrir mætingu þátttakenda klukkan 14:00 miðvikudaginn 3. ágúst.
Klukkan 20:30 hefst dagskrá með þingi fyrir flokksforingja og þorpshöfðingja.
Við komu eru fararstjórar eða foringjar beðnir um að gefa sig fram við mótsstjórn í
mótsstjórnartjaldi til að staðfesta mætingu, og fá afhent einkenni.
Búið verður að tjalda eldhústjöldum þorpanna og setja kistur með eldhúsbúnaði inn í
tjöldin, ásamt borðum og bekkjum. Skátarnir þurfa sjálfir að setja upp sín svefntjöld,
og stilla upp eldhúsinu í samráði við aðra flokka í þorpinu.
Búið er að dreifa skráningarskjali þar sem foringjar geta skráð sig í dagskrá og á
eldhúsvaktir í eldhúsi foringja og starfsmanna. Einnig er í sama skjali hægt að skrá
sig sem öldung í þorpi. Hlutverk öldunga er að vera skátum innan handar ef þarf, á
meðan þau matreiða, og í kringum kyrrð.
Með þessu bréfi fylgir yfirlit yfir ferðadagskrá mótsins. Vinsamlega kynnið skátunum
dagskrána, til að auðvelda þeim valið á mótinu. Aðra dagskrá þarf ekki að velja um.
Mikilvægt er að flokkarnir séu búnir að koma sér saman um flokksforingja. Þegar allir
flokkar eru mættir í tjaldbúð, þurfa flokkarnir að koma sér saman um þorpshöfðingja,
sem stendur skil á sköttum þorpsins og heldur utan um fjármál þess.
Mikilvægt er að skila upplýsingum um ofnæmi, óþol og aðrar sérþarfir í mataræði.
Ætlast er til að mótið sé hnetulaust, og eru skátar beðnir um að vera ekki með hnetur
meðferðis.
Á mótinu verður sjúkragæsla frá Súlum á meðan dagskrá stendur, þess fyrir utan er
hægt að leita til mótsstjórnar ef upp koma veikindi eða slys.
Við hvetjum skáta til að taka með flokksfána eða félagafána til að skreyta tjaldbúðir
sínar með.

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband við Jóhann í síma 6997546 eða á
jokkna@gmail.com

