Beste Scouts,
Hier de 2e nieuwsbrief over de RSW! 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

Hike
Zoals elk jaar vragen we aan de leiding van de groepen om een post van de hike op zich te nemen.
Wij kunnen hiervoor een spel verzinnen, maar misschien vinden jullie het leuker om dat zelf te doen.
Als jullie zelf een opdracht verzinnen dan kunnen jullie dit uiterlijk 16 maart aangeven via
info@regionalescoutingwedstrijden.nl Iedere groep moet zelf zorgen voor de materialen voor het
postspel. Als wij een spel voor je verzinnen krijg je van ons een materiaallijst.
Willen jullie de deelnemers erop attent maken dat we veel informatie gaan delen via de facebook
pagina en de website? Zo staan de meest voorkomende routetechnieken op de website en zullen we
uitleg geven over sommige andere technieken die we gaan gebruiken tijdens de hike.

Thuisopdracht
Nog een keer duidelijk de thuisopdracht met de daarbij de punten waar de jury op beoordeelt.
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!
Foto strip:
foto 1: tijdens het maken van de aankleding (hele patrouille moet er op staan)
foto 2: het eindresultaat
foto 3: de raket
foto 4: de patrouille met duidelijk de groeps- en patrouillenaam
Inleveren:
Vrijdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur bij de jury.
Dit kan zowel digitaal. op een usb stick, als uitgeprint.
Zoals elk jaar beoordeelt de jury de thuisopdracht op creativiteit, originaliteit en de bestede tijd. Dit
jaar kijken we ook naar de eisen voor de foto strip en of de raket aanwezig is. Succes!

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

Tot ziens op de RSW!
Organisatie & medewerkers RSW2018

