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UTORIZATII PENTRU ATELIERELE DE
          HIKE SI ALPINISM

GENERALITATI
Regulile O.N.C.R. cu privire la organizarea hike-
urilor si a atelierelor de alpinism sunt stipulate în
Pachetul de Resurse al Liderului Cercetas, editat de
cãtre Departamentul de Programe al Organizatiei.
Beneficiile sistemului de autorizare rezida în
asigurarea liderilor locali cã cei care conduc astfel
de activitãti sunt suficient de experimentati si
competenti pentru aceastã responsabilitate. El
demonstreazã, de asemeni, pãrintilor cã pregãtirea
celor care le initiazã copiii în acest domeniu, ce
implicã riscuri evidente, este verificatã de cãtre
conducerea Organizatiei.

Trebuie subliniat faptul cã aceste autorizatii sunt eliberate în scopul cresterii securitãtii
activitãtilor din domeniul alpin, în contextul complex al pregãtirii tinerilor prin programul Scout
si ele nu pot fi utilizate în afara O.N.C.R.

Competenta în conducerea atelierelor de alpinism este evaluatã de Asesorii Nationali pentru
Alpinism, care vor lua în calcul orice document, jurnal de expeditie sau certificat prezentat.
Fotocopii ale acestor materiale vor trebui atasate cererii de autorizatie prezentate de candidat.

CANDIDATUL
La completarea cererii trebuie sã declarati cu onestitate
experienta relevantã pe care o aveti în domeniu. Trebuie sã
fiti constient de importanta calitãtilor de organizator si
conducãtor atunci când desfãsurati activitãti în domeniul
alpin. Luati în considerare, de asemenea, implicatiile
declarãrii unor competente dobândite cu mult timp în urmã,
când probabil potentialul dvs. fizic era mai mare. Efectele
unor anumite stãri fizice, medicale sau mentale, în cazul
aparitiei unor situatii de urgenta, sunt alte câteva elemente
de care vã rugam sã tineti cont. Aveti grija sã mentionati
toate experientele recente.
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Dacã  detineti alte forme de autorizare în domeniu (Federatia Românã de Alpinism, etc.), o
fotocopie a documentului doveditor trebuie atasatã la cerere. În plus, un jurnal al activitãtii din
ultimii trei ani va ajuta Asesorul sã pregãteascã o recomandare realistã (un exemplu al acestui
document este anexat mai jos). Cererea trebuie completatã cu cât mai multe detalii; nu ezitati sã
atasati orice document considerati relevant, în cazul în care spatiul alocat în formular este
neadecvat sau dacã doriti sã oferiti informatii ce nu au fost prevãzute în rubrici. Specificati, de
asemenea, nivelul si tipul de activitãti pentru care doriti sã fiti autorizat.
Odatã cererea completatã, ea trebuie înaintatã Departamentului de Programe al O.N.C.R., prin
Seful de Centru Local.

În cazul în care Asesorul National pentru Alpinism nu este lãmurit în privinta calificãrii dvs., e
posibil sã fiti invitat sã stabiliti detaliile pentru o evaluare practicã.

DEPARTAMENTUL DE PROGRAME
La primirea unui formular, responsabilul din cadrul
departamentului trebuie sã aprecieze dacã  persoana
este sau nu îndreptãtitã sã primeascã autorizatia.
Simplul fapt cã este vorba de un lider format nu
înseamnã neapãrat cã el este potrivit pentru a
conduce activitãti cu un grad mare de risc.

Aici nu este vorba de a evalua capacitãtile de lider
ci vârsta, experienta, forma si problemele fizice sau
sãnãtatea, care pot constitui argumente împotriva
unei rezolvãri favorabile. Problema este de a aprecia
dacã persoanei i se poate, în termeni generali,
încredinta responsabilitatea conducerii tinerilor în
activitãti din aria alpina, în grup sau individual.

Semnãtura din partea Departamentului de Programe este, în aceasta faza, elementul cheie în
eliberarea unei autorizatii. Înainte de a trimite cererea mai departe, vor fi consultati orice
specialisti ce pot oferi îndrumãri competente.

Odatã trecut acest pas, formularul este înaintat Asesorului National pentru Hike-uri si Alpinism,
în vederea recomandãrii asupra nivelului de autorizare. Pentru evitarea neplãcerilor cauzate de
asteptare, din momentul în care cererea soseste la Departamentul de Programe si pânã  când ea
este trimisa Asesorului, nu trebuie sa treacã mai mult de sapte zile.

La înapoierea cererii de la Asesor, Departamentul de Programe va decide, în urma
recomandãrilor fãcute, asupra nivelului de autorizare. Acesta nu înseamnã cã trebuie sa existe o
conformitate perfectã între opiniile Asesorului si cele ale responsabilului din cadrul
Departamentului de Programe. Acesta din urma îsi rezervã dreptul de a reduce nivelul propus,
însa aceasta numai dupã o consultare prealabila a Asesorului.

Odatã stabilit nivelul, responsabilul semneazã si returneazã cererea Centrului Local de la care a
primit-o. Deoarece o autorizatie este valabila cinci ani, Centrele Locale au obligatia sa pãstreze o
evidentã a tuturor autorizatiilor primite. Ele pot fi, de asemenea, consemnate în carnetul liderului
adult, pus la dispozitie de cãtre Departamentul de Resurse Adulte al O.N.C.R.
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  ASESORUL PENTRU HIKE-URI sI ALPiNISM
La primirea formularului de la responsabilul din
cadrul departamentului de Programe, Asesorul va
evalua nivelul experientei si al cunostintelor
declarate de cãtre candidat si va verifica
documentele însotitoare. El va decide dacã este
necesar un test practic (în cazul în care candidatul
nu poseda nici un atestat de calificare iar Asesorul
nu considera competenta declarata ca fiind
relevanta, aceasta este solutia recomandatã). În
aceasta situatie Asesorul va lua legãtura cu
candidatul si vor discuta amãnuntele evaluãrii
practice. Întâlnirea nu va dura mai mult de o zi, iar
forma de verificare este la alegerea Asesorului. Desi
ideal ar fi cã liderul sa fie evaluat în timp ce
conduce efectiv un atelier, aceasta nu este absolut
necesar.

În cazul în care Asesorul se declarã multumit de competenta dovedita în cerere, se poate renunta
la orice evaluare practica. În mod normal, un atestat eliberat de organizatii sau cluburi de
specialitate este absolut suficient si Asesorul trebuie sa aibã motive foarte serioase pentru a
recomanda orice nivel de autorizatie inferior acestuia.
Evaluarea Asesorului va reflecta cunostintele si experienta candidatului prin recomandarea unei
autorizatii de conducere sau organizare a activitãtilor de alpinism.

Un lider autorizat sa conducã o activitate se va afla, în mod normal, întotdeauna împreuna cu
grupul, fata de care este total rãspunzãtor, chiar dacã uneori deleagã conducerea unei alte
persoane, în scopul instruirii si dezvoltãrii anumitor capacitãti ale acesteia.

Un lider autorizat sa organizeze  o activitate se va afla, în general, în zona în care acea activitate
a fost organizata. El este dator sa verifice evolutia grupurilor prin puncte de control, etc. si este
rãspunzãtor pentru toate patrulele implicate, mai ales dacã ele nu sunt conduse de un lider
autorizat.

În formularea recomandãrii se vor evita mentiunile legate de anumite anotimpuri sau altitudini.
Este însa indicat sa se specifice conditii climaterice sau anumite zone.

Dupã decizia asupra recomandãrii, Asesorul completeazã rubrica din formular si îl trimite înapoi
la responsabilul din cadrul Departamentului de Programe. Ca si mai sus, acest proces trebuie
finalizat în mai putin de o sãptãmânã sau, în cazul în care intervine o amânare din motive
obiective, trebuie imediat luata legãtura cu candidatul.
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NOTE
1. În cazul în care candidatul câstiga o experientã relevanta în domeniu, el poate cere, în orice

moment, reanalizarea autorizatiei.
2. Candidatul nu trebuie, în mod obligatoriu, sa facã parte din O.N.C.R.
3. Nu exista limite de vârsta pentru eliberarea autorizatiilor. Exploratorii sub 18 ani vor avea

dreptul sa conducã grupuri numai cu permisiunea expresa a Consiliului Unitãtii.
4. Posibilitatea evaluãrii experientelor dobândite într-o perioada când posibilitãtile fizice erau

diferite trebuie sa fie în permanenta în atentia candidatului, a responsabilului din cadrul
Departamentului de Programe si a Asesorului.

5. Candidatii trebuie sa fie apti sa-si dovedeascã competenta în domeniul acordãrii primului
ajutor.

6. Formularele trebuie sa fie însotite de toate documentele relevante, certificate, atestate, jurnale
de expeditii, etc. (fotocopiate), Originalele trebuie sa stea la îndemânã Departamentului de
Programe si a Asesorului pentru Alpinism, în cazul în care oricare dintre ei o cer.

7. Eliberarea autorizatiei se face în cel mai scurt timp cu putintã; în principiu, mai putin de o
luna de la depunerea cererii.

8. Autorizatia este eliberata de cãtre Departamentul de Programe al O.N.C.R. si nivelul ei poate
sa difere de recomandarea Asesorului pentru Alpinism. În acest caz, Asesorul este informat
înainte de eliberarea autorizatiei.

9. Pãstrarea evidentei autorizatiilor eliberate cade în sarcina Consiliului Centrului Local; acesta
se va ocupa de initierea procesului de reînnoire sau anulare a autorizatiilor în apropierea
termenului limita (cinci ani) de valabilitate sau a retragerii liderului din activitatea Scout.

10. Sistemul de autorizatii nu afecteazã unitãtile care doresc sa utilizeze experienta unor
profesionisti. Liderul responsabil are datoria sa verifice calificarea acestora.
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DATA REGIUNEA PERSONAL
SAU ÎN
CADRUL
O.N.C.R.

TRASEUL DETALII ASUPRA
GRUPULUI

OBSERVATII (VREME,
EVENIMENTE, ETC.)

NUMÃR DE
NOPTI SI
TIPUL DE
CAMPARE


