Beste Scouts,
Binnenkort is het weer zover: De RSW! Van 13 tm 15 april 2018 strijken we weer neer in Den Helder
om samen op een ruimteavontuur te gaan!
Om iedereen op de hoogte te brengen van het laatste nieuws ontvangen jullie hierbij deze
nieuwsbrief. Lees hem aandachtig door en geef vooral alle nieuwtjes door aan de scouts van jouw
groep! Voor meer informatie kan je ook altijd onze facebook pagina in de gaten houden:
www.facebook.com/regionalescoutingwedstrijden

Inschrijven
Vergeet niet om je groep in te schrijven voor de RSW! De leiding kan de patrouilles inschrijven via
deze link:
https://sol.scouting.nl/as/form/18975/participant/new
Wat waren ook alweer de voorwaarden voor inschrijving?

-

Voor deelnemers duurt de RSW van vrijdag 13 april 19:00 uur tot zondag 15 april 15:00 uur.
Deelnemers mogen op de eerste dag van de RSW niet ouder zijn dan 15 jaar en niet jonger
zijn dan 10 jaar.
Per scoutinggroep moet er minimaal 1 leidinggevende het gehele weekend aanwezig en
bereikbaar zijn.
Een ploeg moet uit minimaal 5 en maximaal 7 personen bestaan. In overleg kan hiervan
afgeweken worden, echter een patrouille kan nooit groter zijn dan 7 personen.
Uiteraard proberen we rekening te houden met eventuele dieetwensen. Geef deze op bij de
inschrijving.
De inschrijvingen zijn geopend tot 6 april 2018, hierna kan de inschrijving nog wel kosteloos
gewijzigd worden tot 10 april 2018.
De kosten voor deelname aan RSW zijn € 20,00 per deelnemer. Dit is inclusief alle maaltijden,
tussendoortjes, de RSWbadge en het unieke RSW T-shirt.

De kosten voor leidinggevenden zijn € 12,50 per persoon. Dit is inclusief alle maaltijden,
tussendoortjes en de RSWbadge. Voor een bijbetaling van € 5,00 kan je dan los het unieke RSW Tshirt bijbestellen

Thuisopdracht
Zoals elk jaar hoort er bij het thema ook een thuisopdracht. Dit jaar heeft het te maken met de
aankleding van je eigen kampement. Maak een mooie aankleding waarbij de raket waarmee je naar
de RSW reist centraal staat. Maak hiervan een fotostrip van 4 foto’s die je bij de jury inlevert en
waarmee je extra punten kan scoren! De eisen die aan deze thuisopdracht gesteld worden komen op
de website en facebookpagina te staan.

Tot ziens op de RSW!
Organisatie & medewerkers RSW2018

