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ZASADA DUBLOWANIA

Wymagania próby
1. Zdobył siedem sprawności z niżej wymienionych:
Nazwa sprawności

Podpis instruktora

Data

Niektóre sprawności mogą być możliwe do zdobycia w ramach więcej niż
jednej odznaki mistrzowskiej! Jednak zgodnie z zasadą dublowania,
ta sama sprawność nie może być zaliczana na konto kilku odznak
mistrzowskich.

a. Bębny i perkusja

SPRAWNOŚCI PODSTAWOWE/ ZAAWANSOWANE

b. Geocaching

W przypadku sprawności podstawowych i zaawansowanych należy
zaznaczyć, która została zaliczona, przy czym dozwolone jest zaliczanie
obu (podstawowej i zaawansowanej) w ramach odznaki mistrzowskiej
o ile, któraś z nich nie została zaliczona do innej odznaki mistrzowskiej
(zasada dublowania).

c. Geocaching geologiczny
d. Jeździectwo
e. Latawce
f. Letterboxing
g. Monocykl
h. Musztra i maszerowanie
i. Narciarstwo biegowe
j. Orientacja w terenie
k. Poszukiwanie złota
l. Przewodnik w terenie
m. Rakiety śnieżne/ zaawansowane
n. Speleologia
o. Sprawność fizyczna
p. Turystyka
q. Wędrówki z plecakiem
r. Węzły
s. Wspinaczka skałkowa
Zaliczono: data, podpis …………………………
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