Regler hos Korsør Spejderne
1. Hav altid uniform/logo T-shirt
og tørklæde på.
2. Vær beredt. Husk lommebog,
sangbog , knobbånd, plaster,
blyant, papir, kniv mv.
3. Vær stille når lederen giver
besked/instrukser.
4. Mobning accepteres ikke. Tal
pænt til og om hinanden.
5. Alle møder tilbringes ude, så
husk tøj og sko efter vejret.
6. Medbring snack/madpakke og
drikkedunk/kop til møder.
7. Mobiltelefon på lydløs i tasken
vedmindre andet er aftalt med
grenleder.
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Mød 10 min. før start. Tag
håndsprit på. Sæt kryds på
navnelisten. Læg tasken på
plads.
Hjælp til med oprydning.
Hold øje med kalenderen på
hjemmesiden.
Meld afbud til spejdermøde
på sms til grenleder senest
tirsdag kl. 15.
Tilmelding/afbud til ture og
lejre via hjemmesiden.
Betaling til ture og lejre
returneres ikke efter
tilmeldingsfristens udløb.
Sørg for at få betalt
kontingent.

15. Gren- eller gruppeleder står
til rådighed ved spørgsmål.
16. Bliv på spejdergrunden,
lejrpladsen, ved patruljen.
17. Snak med lederen, hvis man
er ked af det, vred eller sur.
18. Sig til en leder, hvor du går
hen, hvis du har brug for at
trække dig.
19. Giv besked om udvikling og
udfordringer, så lederne
bedre kan hjælpe og tilpasse
opgaver til spejderen.
20. Giv besked om oplevelser i
skolen/hjemme, som har
indflydelse på opførelse.

21. Lederne kan bede den
pårørende om at være
tilstede på møder/ture.
22. Under prøveperioden på 3
møder vurderer lederne om
barnet kan indgå i
fællesskabet.
23. Tag gerne en ven med til
møderne, men husk at give
grenlederen besked.
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