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Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerülete őrsvezetői vezetőképzést hirdet a
2017/2018-os időszakban (Grund D évfolyam).
Jelentkezési feltételek:







2017. szeptemberben megkezdett legalább 8., legfeljebb 11. osztály;
1999. augusztus 1. és 2004. augusztus 1. közötti születési dátum;
legalább 3,5-ös tanulmányi eredmény az előző tanév végén;
2 év cserkészmúlt és legalább egy nyári cserkésztáborban való részvétel (ez alól a
kerületi vezetőtiszttől felmentés kérhető)
egy őrsvezetőtől elvárható szintű cserkésztudás (a táborig a II. cserkészpróba
tudásáról számot kell adni)
más kerületből/szövetségből érkező jelölt esetén az illetékes kerületi vezetőtiszt
írásos engedélye

A jelentkezés menete:
1. Igényfelmérés
A Magyar Cserkészszövetség hatályos szabályzatai alapján a vezetőképzést igényfelméréssel
kell kezdeni. A szabályos igényfelmérés megtörtént a kerületben, ez alapján tudjuk most
meghirdetni a képzést. Ha valaki az előjelentkezésben nem jelezte részvételi szándékát, az
sem kizáró ok, a kiírt határidőn belül még jelentkezhet.
2. Jelentkezés és jelöltek adatainak regisztrálása
A jelölteknek eddig kell regisztrálni az EVOK-ban (www.evok.cserkesz.hu), itt a Grund 2018
(D évfolyam) kurzusra kell feliratkozni. Ugyancsak eddig kell feltölteni EVOK-ba a szülői
nyilatkozatot (lásd csatolva), a csapatparancsnoki és lelkivezetői ajánlást és az iskolai
bizonyítvány másolatát. A jelölt ezután kapja meg az előfeladatokat.

Jelentkezési határidő: 2017. december 11., hétfő éjfél
A képzés időpontjai:
2017. december 11. (hétfő) - Jelentkezési határidő, regisztráció, ajánlások
beküldése
2018. január 29. (hétfő) – Első feladatbeadási határidő
2018. február 19. (hétfő) - Második feladatbeadási határidő
2018. április 9. (hétfő) – Harmadik feladatbeadási határidő

2018. február 23-25. (péntek-vasárnap) – Hivatástisztázó I. Hétvége
2018. március 23-25. (péntek-vasárnap) – Hivatástisztázó II. Hétvége
2018. május 4-6. (péntek-vasárnap) – Táborkapu Próba Hétvége
2018. augusztus 6-15. (hétfő-szerda) – Őrsvezetőképző Tábor
2018 őszén további két hétvége – Tanfolyami Hétvége és Zárópróba Hétvége (dátumok
később lesznek meghirdetve, de valószínűleg október és november)
A képzéssel kapcsolatos további információk a grundovvk@gmail.com email címen kérhetők.

Budapest-Garfield, NJ,USA, 2017. október 31.

Jó munkát!

Bolló Balázs st.(1903.) sk.
táborparancsnok

Kocsis Zsófia st. (43.) sk.
képzésvezető

