Zkouška Lvíčat

- plní se při každém pokusu o získání znaku Lvíčat
- podmínky týkající se chování schvalují vedoucí a instruktor družiny
- při plnění se přihlíží k věku (větší nároky na starší)
- za vzorné chování, nebo záslužný čin pro oddíl může být část odpuštěna

Jméno:

Družina:
Plní zkoušku pro zisk
ZELENÉHO – ŽLUTÉHO – GARDOVÉHO znaku (zakroužkuj)

Podmínky pro zisk zeleného znaku

Podpis zkoušejícího

1) Umí

zná zákony Lvíčat a chápe je
zná slib Lvíčat
zná hymnu Lvíčat
nakreslí znak Lvíčat a vysvětlí co znamená
zná pravidla bodování Lvíčat
ví co je to STTO a kdy vznikla Lvíčata

2) Může

účast na výletech a schůzkách, min 1 třídenní výpravě
účast na zimním táboře, nebo 14 dnech letního tábora
má turistické vybavení a zelenou košili
zná svého ved. a ins. celým jménem, má na něj telefon
zná jméno hlavního vedoucího, jeho adresu a telefon
zná jména dalších vedoucích
zaplatil/a členský příspěvek

3) Chce (potvrzují vedoucí a instruktoři)

je pracovitá/ý, pomáhá ve službě a při jiných pracích
chová se dle zákonů Lvíčat, nezlobí, je dobrým kamarádem
plní svoje povinnosti (kronika,...)
neúčast omlouvá (potvrzuje vedoucí oddílu)

Žlutý znak -

všechny podmínky pro zelený znak, navíc
zisk zeleného znaku, zisk Turisty a jedné odbornosti prvního stupně
přivedl/a nového člena
ví co je to STTO, něco o historii STTO a Lvíčat
zná práva a povinnosti Lvíčat, vysvětlí proč se jmenujeme Lvíčata
udělal/a dobrý skutek pro oddíl – výroba, oprava,...
pravidelná účast na akcích, celkem dva letní a jeden zimní tábor

Gardový znak

- všechny podmínky pro žlutý a zelený, navíc
zisk Žlutého znaku Lvíčat, příkladné chování
ví jak funguje STTO, kdo je v Radě Starších
zisk Táborníka, jedné odbornosti I a jedné II
účast na celkem třech letních a dvou zimních táborech
schopnost samostatně vést družinu, nebo aktivní práce v Radě Lvíčat

Zkoušku Lvíčat splnil dne:
Souhlas Rady Lvíčat:

Souhlas vedoucího družiny:
Souhlas vedoucího oddílu:

Byl udělen znak:

Dne:

