PRAVIDLÁ ROVERSKEJ CESTY

Roverská cesta
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Roverská cesta (ďalej: RC) je cesta osobného rozvoja skautov v roverskom veku.
Cieľom RC je naštartovanie samostatného rastu skauta bez potreby ďalšej pomoci tútora.
Skauta, ktorého tútor prijme na roverskú cestu, označujeme
„pútnik na roverskej ceste“ (ďalej: pútnik).
Symbolickým rámcom RC sú dve brány a päť ciest.
Hlavnými prostriedkami RC sú osobný vzťah medzi pútnikom a tútorom, osobný príklad,
diskusie, vigílie, dôkazy.
Pútnik sa vydáva na Roverskú cestu pod vedením Tútora .
Roverská cesta má originálnu podobu pre každého pútnika podľa jeho individuálnych
potrieb. Jej podobu spoločne tvoria tútor a pútnik.
Roverom sa stáva absolvent RC po pasovaní tútorom na rovera. Od tohto okamihu
je členom roverského rodu tútora a má právo nosiť nášivku svojho rodu.
Každý rover patrí do jedného z historických rodov, podľa toho, u ktorého tútora dokončil
RC. Každý rod má svoj erb. Každý z rodov začína od jedného z tvorcov Roverskej cesty,
ktorí absolvovali RC jej samotným vytvorením a následne boli pasovaní na roverov a stali
sa tak prvými členmi Kolektívu tútorov.
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Samorast – Peter Jančura
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Lesky – Marek Leskovjanský
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Kaja – Katarína Trizuljaková

Jaso – Samuel Zubo
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Haki – Anton Horník

Tútor má právo byť informovaný o všetkých iniciatívach a akciách týkajúcich sa RC.

Účelom Kolektívu tútorov je:
a. Udržiavanie jednotnej koncepcie Roverskej cesty,
b. Rozširovanie Roverskej cesty medzi skautmi,
c. Udržiavanie a publikovanie evidencie pútnikov, roverov a tútorov v skautských
a roverských informačných médiách.
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Luděk – Luděk Hochmuth

pútnikoch, ktorí sú u neho na RC, ktorí prerušili, či predčasne ukončili RC a prečo,
roveroch, ktorí u neho robili RC a boli pasovaní,
pútnikoch navrhovaných na pasovanie - mesiac pred plánovaným pasovaním,
pútnikoch a pasovaných roveroch, ktorých navrhuje na tútora - 2,5 mesiaca pred plánovaným menovaním,
svojej aktuálnej e-mail adrese pre kontaktovanie zo strany Kolektívu tútorov.

Kolektív tútorov

Prehľad rodových erbov, a ich zakladajúcich tútorov:

Zelinkár – Jozef Štefek

Úlohou Tútora je pomôcť pútnikovi na Roverskej ceste naplniť cieľ RC.
Tútor sa vo výnimočných situáciách môže vzdať role tútora u konkrétneho pútnika aj
pred skončením RC. Pútnik si v takom prípade nájde iného tútora, ktorý sa ho ujme.
Tútor má právo pasovať pútnika, ktorý u neho dokončil RC na rovera, alebo požiadať
o tento akt iného tútora.
Tútor má povinnosť bezodkladne informovať Kolektív tútorov o:

9.

Rovnocennými členmi Kolektívu tútorov sú všetci tútori.
Kolektív tútorov je aj odvolacím orgánom vo veciach RC.
Kolektív tútorov rozhoduje vo veciach RC konsenzom, prípadne demokratickou väčšinou
hlasujúcich.
Tútor môže odporučiť pútnika po dokončení RC, alebo rovera (ďalej kandidát) Kolektívu
tútorov na menovanie za tútora 2,5 mesiaca pred plánovaným menovaním. Každý
z tútorov má od návrhu 1 mesiac na vznesenie námietky proti vymenovaniu
kandidáta za tútora.
Kolektív tútorov prípadné námietky tútorov prediskutuje a do 2 mesiacov od podania
návrhu na menovanie vydá k nemu stanovisko. Ak je toto stanovisko súhlasné a kandidát
je roverom, jeden z tútorov vymenuje navrhovaného kandidáta do role tútora.
Toto menovanie sa uskutoční do 2 týždňov od vydania rozhodnutia
Kolektív tútorov môže tútorovi odobrať menovanie za tútora.
Ak došlo k pasovaniu na rovera, menovaniu za tútora, či jeho odvolaniu v rozpore
s týmito pravidlami, takéto pasovanie, menovanie či odvolanie je neplatné.
Tieto pravidlá nadobudli platnosť prvým pasovaním na roverov, dňa 9.10.1999
na Spišskom hrade a boli konkretizované a potvrdené tútormi v zime 2009.

