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20 PODMÍNEK DOBRODRUŽNÉ EXPEDICE
Podmínky dobrodružné expedice

Bližší upřesnění podmínek
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Všechny dobrodružné expedice jsou plněny
vlastní fyzickou námahou účastníků bez
motorizované nebo jiné vnější asistence.

Motorizované invalidní vozíky mohou být
použity v případě účastníků se speciálními
potřebami.
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Všechny dobrodružné expedice jsou plněnya)
bez doprovodu a expediční týmy jsou
maximálně soběstačné (tj. nezávislé na cizí
pomoci, moderních technologiích a
penězích).

V ideálním případě by týmy měly být bez
soustavného doprovodu či vedení dospělé
osoby. Školitel by měl vykonávat pouze
vzdálený dohled a občasné kontroly. Vzhledem
k interním pravidlům některých institucí je
možné, aby týmy byly pod bližším dohledem po
celou dobu. V takovémto případě však dospělá
osoba nesmí zasahovat do průběhu expedice,
zasahuje pouze v případě vážného ohrožení.
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Na všechny dobrodružné expedice dohlíží
dospělé osoby, z nichž konkrétně školitel
expedice nese odpovědnost za bezpečí
týmu.
Dobrodružná expedice má stanovený účel.

Doporučuje se, aby se školitel i hodnotitel
expedice s expedičním týmem při ostré expedici
osobně setkal minimálně jednou denně, aby
byla zajištěna bezpečnost.

Všichni účastníci dobrodružné expedice
jsou patřičně vybaveni.
Účastníci mají splněný požadovaný
expediční výcvik a cvičné expedice před tím,
než vyrazí na ostrou expedici.
Aspoň jedna cvičná expedice je
absolvována v každé úrovni programu, a to
v co nejpodobnějších podmínkách jako
ostrá expedice.
Tým si svou dobrodružnou expedici
připravuje, plánuje a organizuje.

Doporučené vybavení pro dobrodružné
expedice je ke stažení na webu DofE.
Ostré expedice nesmí vést stejnou nebo blízkou
cestou jako cvičné expedice.
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Ohodnocení expedice provádí kvalifikovaný
hodnotitel DofE.
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Expediční tým má 4-7 členů (8 členů je
povoleno v případě párové aktivity).
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Na bronzové úrovni trvá minimálně jeden den
a jednu noc, na stříbrné a zlaté úrovni
minimálně dva dny a dvě noci v kuse.
Při plánování je třeba zohlednit, že víc týmů by
nemělo cestovat společně. Je-li třeba přespávat
ve stejných kempech, měly by mít individuální
trasy. Pokud opravdu musejí jít po stejné trase,
jdou s minimálně třicetiminutovými rozestupy
a pracují odděleně.

Až na mimořádné události se tým musí vždy
držet pohromadě.
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Všichni členové týmu splňují věkovou
hranici pro danou úroveň.

Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda jsou
všichni účastníky programu nebo ne.
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Členové týmu jsou vrstevníci s obdobnou
úrovní dovedností a zkušeností.

V ideálním případě také všichni plní stejnou
úroveň programu.
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V týmu nesmí být nikdo, kdo už expedici
této či vyšší úrovně splnil.
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Schopnosti a zkušenosti členů týmu mají být
vyrovnané, aby se na cestě podíleli všichni a pro
všechny byla stejnou výzvou.
Ubytování je v přenosných stanech, které si Může se případně jednat i o jiné formy
tým sám přenáší.
jednoduchého ubytování s nutností vlastního
vaření (hostely, chaty nebo podobné
přístřešky), nicméně je nutné mít veškeré
vybavení pro nouzové přespání v přírodě
s sebou.
Dobrodružná expedice má délku trvání
a) Trvá minimálně po předepsaný počet dní a nocí
odpovídající dané úrovni.
a je počítáno s případnou předchozí
aklimatizací či závěrečnými přípravami.
b) V případě extrémní nadmořské výšky může být
den na aklimatizaci začleněn do samotné
expedice, pokud je splněn minimální počet
hodin cíleného úsilí. Další den na aklimatizaci či
odpočinek může být začleněn, ale nebude se
počítat jako den expedice.
Expedice se koná v ročním období, které
Dobrodružná expedice se může konat
odpovídá místu konání expedice a jejímu
v jakémkoli ročním období, pokud to počasí
účelu.
v oblasti umožňuje.
Dobrodružná expedice probíhá v oblasti,
Dobrodružné
expedice
mají
podobu
která je pro všechny členy týmu nová.
přiměřenou úrovni, kterou účastníci plní.
Dobrodružná expedice splňuje minimální a) To znamená 6 hodin denně v bronzové úrovni,
počty hodin cíleného úsilí.
7 hodin denně ve stříbrné a 8 hodin denně ve
zlaté úrovni. Čas spojený s přespáváním
a přípravou jídla se do těchto hodin nepočítá.
b) Pauza na oběd a další náležité pauzy mohou
být do těchto hodin zahrnuty.
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Tým si uvaří alespoň jedno teplé jídlo
denně.

V poslední den expedice je to na zvážení.
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Po dobrodružné expedici tým připraví
a prezentuje závěrečnou zprávu o cestě.

Tato zpráva může být zpracována v jakékoliv
formě dle uvážení účastníků a v závislosti na
účelu expedice.
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