20 nosacījumi Award piedzīvojumu ceļojumam
Ieskaites piedzīvojumu ceļojuma prasības

Komentārs

1.

Piedzīvojuma ceļojuma dalībnieki nav jaunāki par katrā no Minimālais vecuma slieksnis saistāms ar
līmeņiem noteikto vecumu :
vecumu, no kura jaunietim pieejams
konkrēts programmas Award līmenis.
 bronzas līmeņa ceļojumā vismaz 14 gadi;
 sudraba līmeņa ceļojumā vismaz 15 gadi;
Par izņēmuma gadījumiem konsultēties ar
 zelta līmeņa ceļojumā vismaz 16 gadi.
programmas koordinatoru Latvijā.

2.

Piedzīvojumu ceļojumam jāatbilst laika prasībām:
 bronzas līmeņa ceļojums ilgst 2 dienas un 1 nakti;
 sudraba līmeņa ceļojums ilgst 3 dienas un 2 naktis;
 zelta līmeņa ceļojums ilgst 4 dienas un 3 naktis.

Nosauktais dienu un nakšu skaits ir
minimums – piedzīvojumu ceļojums drīkst
būt ilgāks.

3.

Komandā ir ne mazāk kā 4 un ne vairāk kā 7 dalībnieki.

Grupas dalībniekiem ceļojuma laikā jāturas
kopā.
Ja piedzīvojumu ceļojuma veikšanai tiek
izmantots tandēms, tad grupā drīkst būt arī
8 cilvēki.

5.

Piedzīvojumu
ceļojuma dalībniekiem
ir vienāds Dalībniekiem ir jābūt līdzīgām spējām un
pieredzei, lai visi vienlīdz varētu iesaistīties
sagatavotības līmenis konkrētā ceļojuma veikšanai.
piedzīvojumu
ceļojuma
plānošanā,
Piedzīvojumu ceļojuma grupā nedrīkst iekļaut dalībniekus, organizēšanā un īstenošanā, un spētu
kas ir pabeiguši augstāka līmeņa ieskaites piedzīvojumu vienlīdzīgi uzņemties atbildību.
ceļojumu.

6.

Jaunieši paši plāno un organizē piedzīvojumu ceļojumu.

4.

Ja vairākām komandām nepieciešams
vienlaikus doties piedzīvojumu ceļojumā,
komandām ir jāizvēlas atsevišķi maršruti
(nakšņošanas vietas drīkst būt tās pašas).
Ja nav iespējams veikt piedzīvojumu
ceļojumu dažādos maršrutos, komandas
seko viena otrai vismaz ar 30 minūšu
intervālu.
Jebkurā gadījumā katra komanda darbojas
individuāli.

7.

Piedzīvojumu ceļojumam ir mērķis.

Piedzīvojumu ceļojuma
dalībnieki paši.

mērķi

izvirza

8.

Piedzīvojumu ceļojuma plānojumam jāatbilst minimālajam
mērķtiecīgi pavadāmajam laikam dienā:
 bronzas līmenī - 6 stundas (vismaz 3 stundas no
tām tiek veltītas ceļošanai);
 sudraba līmenī – 7 stundas (Vismaz 3.5 stundas no
tām tiek veltītas ceļošanai);
 zelta līmenī – 8 stundas (vismaz 4 stundas no tām
tiek veltītas ceļošanai).

Mērķtiecīgi pavadītais laiks dienā ir laiks,
kas veltīts ceļošanai un piedzīvojumu
ceļojuma mērķa sasniegšanai. Šajā laikā
neietilpst
ēst
gatavošana,
trauku
mazgāšana, nakstguļas ierīkošana u. tml.
Maltīšu ieturēšana un saprātīgi nelieli
atpūtas mirkļi piedzīvojumu ceļojuma laikā
drīkst tikt iekļauti mērķtiecīgi pavadāmajā
laikā.

9.

Piedzīvojumu ceļojuma grūtības pakāpe aug ar katru no Grūtības pakāpe attiecas gan uz izvēlēto
Award līmeņiem.
vidi, gan piedzīvojuma ceļojuma mērķi.

10.

Pārvietošanās notiek nemotorizēti. Jaunieši ceļojumu veic, Motorizētu palīglīdzekļu izmantošana
piemēram, pārvietojoties ar kājām, braucot ar airu laivām, atļauta tikai dalībniekiem ar invaliditāti.
velosipēdiem vai jājot uz zirga.

11.

Pirms katra līmeņa (bronzas, sudraba, zelta) ieskaites Ja ieskaites piedzīvojumu ceļojums tiek
piedzīvojumu ceļojuma tiek veikts izmēģinājuma plānots
ārvalstīs,
izmēģinājuma
piedzīvojuma ceļojums, kura apstākļi ir līdzīgi ieskaites piedzīvojumu ceļojumu drīkst veikt Latvijā,
maksimāli līdzīgos apstākļos gaidāmajam
piedzīvojuma ceļojumam.
ieskaites piedzīvojuma ceļojumam.

12.

Ieskaites piedzīvojumu ceļojuma dalībnieki pirms tam ir Apmācību tematos ietilpst: pirmās
izgājuši nepieciešamās apmācības un izmēģinājuma palīdzības sniegšana, navigācija, maršruta
plānošana, ēst gatavošana, apmetnes
piedzīvojumu ceļojumu.
ierīkošana,
nepieciešamā
ekipējuma
izmantošana, novērošana un atzīmēšana.
Ieskaites piedzīvojumu ceļojums nedrīkst
notikt
tajā
pašā
maršrutā,
kur
izmēģinājuma piedzīvojumu ceļojums.

13.

Piedzīvojumu ceļojuma dalībnieki ir nodrošināti ar visu Par ekipējuma nodrošināšanu rūpējas pati
jauniešu komanda, vajadzības gadījumā
nepieciešamo ekipējumu.
viņiem palīdz Award vadītājs vai
piedzīvojumu ceļojuma uzraugs.

14.

Dalībnieki katru dienu ēd pilnvērtīgas, labi pagatavotas Veikalu
apmeklējums
piedzīvojumu
ceļojuma laikā nav atļauts – dalībnieki
maltītes.
gatavo tos produktus, ko ir ieplānojuši un
paņēmuši līdzi.

15.

Gulēšana notiek teltīs, vienkāršās nojumēs utt.

Dalībniekiem jāizbauda dzīve bez ērtībām,
pierādot savu patstāvību
un spēju

sagatavoties dzīvošanai dabā. Svarīgs
punkts ir strādāšana grupā, bez ārpasaules
un citu cilvēku iejaukšanās.
Izņēmuma
gadījumā,
sagatavojoties
laikapstākļiem, ir pieļaujami piedzīvojumu
ceļojumi arī ārpus norādītā laika posma.

16.

Piedzīvojumu ceļojums notiek no aprīļa līdz septembrim.

17.

Piedzīvojumu ceļojuma gaitu pārrauga pieaugušais, kurš Piedzīvojumu
ceļojuma
pieteikuma
veidlapā šī persona tiek definēta kā
uzņemas atbildību par dalībnieku drošību.
„uzraugs”.

18.

Piedzīvojumu ceļojums notiek bez tiešas uzrauga Komandas uzraudzība tiek veikta attālināti.
klātbūtnes, un dalībnieku līdzi paņemto lietu sastāvs ir Komandu uzrauga tieši tikai tad, kad tās
dalībnieki
atrados
īpaši
izaicinošās
pašpietiekams.
teritorijās, bet arī šādās teritorijās tiešā
uzraudzība ir jāsamazina līdz minimumam.
Ja dalībnieki nepārvalda piedzīvojumu
ceļojumam svarīgas prasmes un zināšanas,
piemēram, pirmo palīdzību, un nav
pietiekoši sagatavoti ceļošanai konkrētā
teritorijā, tad viņiem nevajadzētu tur
atrasties.

19.

Piedzīvojumu ceļojums tiek ieskaitīts, kad atbildīgais par Persona, kas dod atzinumu, piedzīvojumu
piedzīvojumu ceļojumu ir devis savu atzinumu par ceļojuma pieteikuma veidlapā tiek norādīta
iepriekšminēto nosacījumu ievērošanu.
kā „novērtētājs”.

20.

Pēc piedzīvojumu ceļojuma veikšanas tiek sagatavota Prezentācija var būt: video formātā,
PowerPoint
prezentācija,
izsmeļošs
prezentācija, kas tiek sūtīta Award koordinatoram Latvijā
apraksts.
Prezentācijas galvenais uzdevums ir
informēt par piedzīvojuma ceļojuma mērķa
sasniegšanu.

