Vad är Venture?
Venture är sommarens scoututmaning för dig och
din kompis eller mindre patrull på tre som är
peppade på att utforska en ny del av Sverige. Ni
får utmana er på ett roligt sätt, besöka nya platser
och genomföra ert eget projekt.
Mellan den 21 juni och 11 juli har ni chans att på
minst fyra dagar göra ert egna skräddarsydda
äventyr och efter avklarat projekt få ett märke!
Kanske vill ni vandra längst kusten, utforska ett
helt nytt landskap eller vandra mellan två städer.
Kanske utmanar ni er själva att ha med så lite
packning som möjligt, cyklar halva sträckan eller
någon annan häftig utmaning, på Venture är
äventyret ert.
Det ni behöver göra är att planera ert äventyr,
anmäla er och dela det ni gör på sociala medier.
Ni kan följa alla andra som är på vandring, och
kanske hitta någon som är i er närhet!
Venture riktar sig till utmanar- och roverscouter
och arrangemanget kostar inget att delta i men alla
par och patruller står för sina egna kostnader.

Syftet med Venture är att...

Målet med Venture är att...

... Själva planera och genomföra ett
arrangemang

... Utmana er själva för att utvecklas
som personer och lära känna er själva
bättre

... Välja aktivitet utifrån era förutsättningar, intressen och
erfarenheter
... Skapa ett arrangemang som är
lagom utmanande och utvecklande
för er

... Lära känna miljön där ni rör er
... Genomföra det utifrån er bästa
förmåga
... Genomföra ett projekt utifrån en
förutbestämd plan
... Reflektera och utvärdera ert projekt
och vad ni har lärt er

Anmäl dig till Venture!
Ni kan anmäla er till Venture fram tills
den 21 juni och de som anmäler sig
innan den 31:a maj kommer att få stöd
och feedback med sina projektplaner
från planeringsgruppen för att göra er
vandring så bra som möjligt!
Alla får såklart ett märke!

Kravlista
För att kunna förtjäna sitt Venture-märke finns det flera
krav att följa. Det är ni själva som sätter ambitionsnivån, målet och resultatet av ert projekt.
Genomföra projektet under minst fyra dagar i följd
under vecka 25 - 27
Utmana er själva fysiskt och/eller mentalt

MÄRKET

Projektet genomförs i par, alternativt tre och tre
Vara på en plats som är ny för er
Utforma en projektplan utifrån bifogad mall
Göra de bifogade uppgifterna
Planera projektet utifrån två av Scouterna målspår
Dokumentera och redovisa ert era uppgifter på
Instagram genom att tagga med #redoförfriluftsliv
och #venture2021. Kontot måste vara öppet för
att redovisningen ska gälla, det går bra att skapa
ett nytt konto vid behov.

		

Förhållningsregler
Nedan följer några förhållningsregler som gäller för er som genomför Venture. Ni
får även lägga till egna regler som ni ska förhålla er till.
Tänk på att ni representerar Scouterna och svensk scouting under hela ert projekt.
Bära en valfri scouthalsduk
Följa svensk lag
Följa scouternas policys och scoutlagen
Ingen alkohol eller narkotika under projektets gång (Scouternas policy)
Gör daglig uppdatering på Instagram med projektets hashtags 			
#redoförfriluftsliv och #venture2021
Ett avbrutet projekt är fortfarande ett projekt som det går att ta lärdomar
av, det är inte fel att avbryta om så skulle behövas.

SNABBGUIDE TILL VENTURE
Inspireras på
scouterna.se
Planera ert projekt

Anmäl dig och din
partner på scoutnet

Skicka in projektplan
Förbered er för
ert arrangemang

Genomför ert
arrangemang
Dela med
er av era
äventyr
Tagga alla inlägg med

