Landsmót
skáta 2016

Verslunin miðar að því að 10 punktar á dag
sé nóg fyrir hvern skáta.

Fyrirkomulag verslunar
Matarúthlutunin verður með sama
fyrirkomulagi og hefur verið síðustu tvö
landsmót. Um er að ræða verslun þar sem
félögin gera sín innkaup fyrir punkta sem
þeim verður úthlutað.

Sorpflokkun
Á Úlfljótsvatni er í gangi sorpflokkun og
mun Landsmót skáta fylgja sömu stefnu.
Flokkað er í eftirfarandi flokka.




Punktafyrirkomulagið er uppbyggt þannig
hver skráður skáti á mótinu eru 10 punktar
á dag. 70 punktar fyrir 7 daga.
Dæmi:




Skátafélagið Úlfljótur = 28 skráðir á
Landsmót.
Á dag fær félagið = 280 punkta
Fyrir vikuna fær félagið = 1960





Pappír, bylgjupappír og flatur pappi
Plast (muna að hreinsa)
Málmar
Flöskur og dósir (skilagjaldskildar
umbúðir)
Lífrænan úrgang
Almennt rusl
Rafhlöður og annað slíkt ekki á að
fara í almennt rusl.

Skátafélögin fá maíspoka fyrir lífrænan
úrgang, hægt verður að nálgast í sjoppunni
marglita poka fyrir sorpflokkunina.
Flokkunarstöðvar er staðsettar á þremur
stöðum. Ein við þjónustuhúsið, önnur við

Strýtuna (Eyjafjallajökul) og svo þriðja og
síðast við fjölskyldubúðir.
Flokkunargámar eru staðsettir á plani á
leið að KSÚ. Þangað skal fara með almennt
sorp og flokkað sorp sem fellur til í
tjaldbúðum. Starfsmenn Úlfljótsvatn munu
taka við lífrænu sorpi í ruslaferð á kvöldin.
Annars skal fara með það í lífrænan gám.

Hvatakerfi í dagskrá.
Þátttakendur vinna sér inn Veraldarperlur í
hverri dagskrárveröld. Þegar dagskrárpósti
er lokið fær skátinn stimpil hjá þeim sem
stjórnar póstinum. Þegar ákveðnum fjölda
er náð fær skátinn perlu hjá umsjónarmanni veraldarinnar.

Eldstæði í hverri tjaldbúð
Á öllum tjaldsvæðum verða eldstæði, eins
og á myndinni. Félögin geta skreyt þau að
vild, félagið þarf að mæta með skreytingar
efni til að príða eldstæðið hvort sem það
er málning eða eitthvað annað. Með
hverju eldstæði verður grillgrind og krókur
fyrir pott. Það er því ekkert til fyrirstöðu
fyrir félögin að elda úti. Athugið að félögin
þurfa að koma sjálf með eldivið eða kaupa
kol á mótssvæðinu. Öll félög þurfa að
koma með eitt slökkvitæki (léttvatns) og
eldvarnarteppi fyrir sitt eldstæði.

Athygli er vakin á því að þessi dagskrá er
ekki í boði á öðrum tímum en þegar
flokkurinn er í veröldinni.
Til þess að vinna sér inn perlu þarf
þátttakendinn að klára eftirfarandi:







Ferðaveröld – 1 stimpill
Skátaveröld – 2 stimplar
Undraveröld – 5 stimplar
Vatnaveröld – 2 stimplar
Víkingaveröld – 2 stimplar
Opin dagskrá – 5 stimplar

Fjölskyldubúðir
Gera má ráð fyrir því að fjölskyldubúðirnar
verði stórar eins og þær hafa verið undan
farin landsmót. Fjölskyldubúðirnar bera
nafn eftir heimsálfunni Ameríka.
Mótsgjald í fjölskyldubúðum er kr. 3.200,það er mótsgjald fyrir hvern einstakling
óháð því hversu lengi dvalið er. Innifalið í
mótsgjaldinu er: er einkenni mótsins,
mótsbók og dagskrá í fjölskyldubúðum.
Greitt er gistináttagjald til Úlfjótsvatns.




kr. 1.400,- pr. mann á nótt
10-17 ára kr. 700,- pr. barn
frítt fyrir börn 0-9 ára

Úlfljótsvatn bíður upp á rafmagn og er
verðið skv. verðskrá Úlfljótsvatns kr.
1.000,-

Ekki er greitt mótsgjald ef að mætta er
eftir kl. 16 á föstudaginum 22. Júlí. Hægt
verður að kaupa mótseinkenni.
Þeir sem vilja taka frá svæði fyrir félag eða
hópa geta sent inn beiðni til
fjolskyldubudir@skatar.is

