SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA PRZED RAJDEM ELEKTRYKA
W weekend 10-11 października odbył się wyjazd szkoleniowych dla chętnych członków
Klubu do pomocy przy organizacji Rajdu Elektryka, który odbędzie się w Dusznikach-Zdroju.
Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z jedną z tras przygotowanych na rajd,
poznać topografię miejscowości, w której będzie się on odbywał (ze szczególnym uwzględnieniem
umiejscowienia ośrodków do kwaterowania uczestników rajdu), a także dowiedzieć się
o szczegółowym planie przygotowywania przestrzeni do ogniska. Drugą część szkolenia
poprowadził Dawid Wolski, który opowiedział o zasadach kwaterowania oraz wytłumaczył w jaki
sposób przygotować dokument dla właściciela danego ośrodka zawierający opis ogółu ubytków
w pokojach przeznaczonych dla uczestników Rajdu, aby ustrzec się przed niesłusznie przypisaną
winą za uszkodzenia. Dokument ten powinien powstać na podstawie oględzin przeprowadzonych
wspólnie z właścicielem, a następnie potwierdzony jego podpisem. Dawid omówił również swój
program ułatwiający kwaterowanie - kwatermistrz.
Następnego dnia Alina Urbaniak razem z Kasią Buchman przybliżyły zebranym kilka
sytuacji, w których może znaleźć się osoba odpowiedzialna za organizację Rajdu. Dziewczyny
podzieliły uczestników na kilka grup, a każda z nich miała za zadanie przygotować wylosowaną
scenkę:
 jak reagować, gdy ktoś bez karty chce grzańca bądź kiełbasę,
 co robić, gdy osoby zapisane do pomocy nie przychodzą,
 jak rozmawiać z właścicielem ośrodka, który ma pretensje o hałas i bałagan,
 jak odwlec pijanych ludzi od wykonywania dziwnych i niebezpiecznych pomysłów.
Uczestnicy mogli poprzez zabawę zmierzyć się z rozwiązaniem prawdopodobnych problemów
wspólnie oraz sprowokować resztę do dyskusji o danej sprawie. Wiele z osób, które miały już
doświadczenie w podobnych sytuacjach, chętnie dzieliło się wnioskami i swoimi przemyśleniami
z pozostałymi.
W czasie trwania całego szkolenia mniejsza grupa zorganizowana pod przewodnictwem
Rafała Sztandery zajmowała się wstępną organizacją Gry Terenowej planowanej na Rajd.
Tym razem na wyjeździe szkoleniowym było znacznie więcej niż zwykle nowych członków SKT.
Jest to efektem intensywnych działań promocyjnych (prezentacja koła na stoiskach podczas
imprez organizowanych na uczelni, specjalne wyjazdy dla nowych). Obecni członkowie mogli
podczas zajęć, ale także rozmów towarzyszących wędrówkom, przekazać wiele przydatnych przy
organizacji tak dużego wydarzenia jak Rajd informacji. Nowi członkowie wykazywali dużo
inicjatywy, mamy nadzieję, że nie tylko ich wkład w organizację Rajdu będzie zauważalny, ale że
zostaną z nami na dłużej.

