NAZEWNICTWO DRUŻYN W RRP
Dotyczy jednolitego systemu nazewnictwa drużyn w RRP:
1.
na początku nazwy jest numer drużyny (dowolnie ustalony w szczepach) np. 21
2.
dalej umieszczamy wielką literę „D” – skrót od drużyna;
3.
po literze D opcjonalnie umieszczamy nazwę drużyny (jeśli takową posiada) np. 21 D „Bobry”;
4.
na końcu umieszczamy identyfikację szczepu w formie przykładowej dla szczepu nr 10 z
Warszawy: RR 10 Warszawa
5.
przykłada właściwie złożonej nazwy drużyny: 21 D „Bobry” RR 10 Warszawa.
MAJĄTEK W SZCZEPACH
Dotyczy zarządzania i przekazywania majątku w szczepach RRP:
1.
majątek ruchomy jak i nieruchomy (harcówki, budynki, sprzęt skautowy, narzędzia, maszyny,
sprzęt komputerowy itp.) stanowią majątek IP i tam powinny być rejestrowane i zarządzane;
2.
w wyjątkowych przypadkach RRP może przyjąć na stan majątek szczepu jeśli nie ma takiej
możliwości w IP (każdorazowo decyzję podejmie Komenda Główna w tej sprawie na wniosek IP
lub szczepu);
3.
w przypadku zamknięcia szczepu, RRP może przyjąć majątek zamkniętego szczepu (wyłącznie
na wniosek IP zamkniętego szczepu) i przekazać go innemu szczepowi do używania i
zarządzania.
POWSTAWANIE KOLEJNYCH SZCZEPÓW, DRUŻYN W JEDNEJ MIEJSCOWOŚCI
Dotyczy systemu powstawania niezależnych drużyn i szczepów w jednej miejscowości:
1.
istnieje możliwość otwierania szczepów i drużyn w oparciu o dotychczasowe środowisko i
Instytucję Patronującą w jednym mieście,
2.
istnieje możliwość otwierania szczepów i drużyn w oparciu o nowe środowisko i nową Instytucję
Patronującą w jednym mieście przez podział istniejącego szczepu lub drużyny, ale przy
współpracy i pozytywnej rekomendacji Instytucji Patronującej i istniejącego szczepu,
3.
we wszystkich przypadkach otwierania nowych szczepów i drużyn w jednym mieście ostateczną
decyzję wydaje Komenda Główna RRP.
ZASADY FUNKCJONOWANIA INTERNETOWYCH STRON I PODSTRON SZCZEPOWYCH
Dotyczy stron i podstron internetowych należących do szczepów oraz członków RRP wykorzystujących
logo i nazwę Royal Rangers:
1.
na stronie www.royalrangers.pl pozostaną tylko informacje o szczepach na podstronie SZCZEPY
(imiona i nazwiska Komendantów Szczepów, numery tel. i adresy e-mailowe do Komendantów
Szczepów oraz linki do szczepowych stron www);
2.
szczepy przeniosą swoje strony szczepowe na jeden serwer z możliwością administracji przez
Kwaterę Główną – w tej sprawie należy się kontaktować z hm. Rafałem Bieleckim;
3.
profile publiczne (otwarte) na facebooku można otwierać tylko za zgodą Kwatery Głównej.
Warunkiem jest przekazanie uprawnień administratora osobie wskazanej przez Kwaterę Główną;
4.
profile zamknięte można tworzyć bez zgody RRP.
ZASADY UBEZPIECZANIA OBOZÓW RRP
Dotyczy obozów organizowanych w ramach działalności statutowej RRP:
1.
polisa NW uczestników i kadry obozu jest obowiązkowa;
2.
wszystkie obozy RRP mają być ubezpieczane (NW uczestników i kadry obozowej) za
pośrednictwem Kwatery Głównej;
3.
dane do założenia polis należy przesyłać do Kwatery Głównej w takim samym czasie jak
zgłoszenia obozu do Kuratorium Oświaty czyli najpóźniej na 21 dni przed obozem (data obozu,
miejsce obozu, ilość i przedział wiekowy uczestników, ilość i przedział wiekowy kadry,
informacja o rodzaju obozu);
4.
Kwatera Główna założy odpowiednią polisę i zapłaci za nią przed obozem;
5.
skan polisy zostanie przesłany do komendanta obozy najpóźniej na tydzień przed obozem.
KOSZTY KSIĘGOWE OBOZÓW RRP
Dotyczy kalkulacji kosztów księgowych organizowanych obozów przez szczepy.
Przy organizacji obozów szczepowych należy wkalkulować dodatkowo koszty obsługi księgowej obozów stawka jest ustalona od osoby i wynosi odpowiednio:
- 5 zł brutto od uczestnika obozu stacjonarnego,
- 7 zł od uczestnika obozu wędrownego,
- ustaloną kwotę Kwatera Główna będzie potrącała z kont szczepowych na zabezpieczenie kosztów
księgowości,
- ilość osób na obozie będzie ustalana na podstawie polisy NW (tylko uczestnicy, bez kadry obozowej).

