Wytyczne dla Sekretarza
Wytyczne to zbiór wskazówek opracowanych na podstawie doświadczeń uczestników (organizatorów, przewodników, Sędziów, pozorantów) poprzednich edycji prób. Mamy nadzieję, że pomogą Ci w sprawnym zorganizowaniu imprezy i pozwolą na uniknięcie ewentualnych wpadek i problemów. Liczymy też, że po zorganizowaniu
prób podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami wysyłając je na adres tropienieuzytkowe@gmail.com, co pozwoli nam ulepszyć wytyczne i być może też regulamin.
Ważne!
Jedynym dokumentem wiążącym wszystkich uczestników prób (zespół organizatorów, Sędziów, przewodników,
pozorantów) jest Regulamin Prób Tropienia Użytkowego PL MT.
Wytyczne zaś to jedynie zbiór wskazówek i podpowiedzi, z których można, lecz nie trzeba korzystać.

Przed próbami
•

Zapewnij sobie na czas prób laptop z działającą baterią (weź pod uwagę, że może być zimno i bateria będzie
działała krócej). Zainstaluj na nim aplikację Garmin BaseCamp.

•

Przećwicz zgrywanie śladów z GPS-ów na laptopa przy użyciu aplikacji Garmin BaseCamp. Przećwicz nakładanie na mapę śladów z dwóch GPS-ów (pozoranta i Sędziego).

•

Przygotuj listy kontaktów do wszystkich uczestników, wydrukuj w trzech kompletach

•

Wypełnij i wydrukuj karty ocen, dyplomy, protokół.

•

Posegreguj dokumenty, zapewnij sobie wodoodporne teczki/koszulki.

•

Przygotuj sprzęt – łączność, GPS, dodatkowe baterie.

W czasie prób
•

Bądź w bazie cały czas.

•

Organizator prób decyduje, kto będzie pobierał od pozorantów słoiki z przedmiotami do nawęszenia - może
to być Komisarz lub Sekretarz. Jeśli ta rola przypadła Tobie (Sekretarzowi), przed próbami pobierz przedmioty do nawęszenia od pozorantów i nanieś na listę informację czyj zapach jest w którym słoiku oraz (we
współpracy z Komisarzem) do którego śladu jest przypisany. Przekaż kopię tej listy Komisarzowi. Nie ujawniaj osobom postronnym (a szczególnie przewodnikom!), kto jest pozorantem, na którym śladzie, dla którego psa. Miej kopię tej listy przy sobie.

•

Przyjmij w Sekretariacie i przywitaj zgłaszające się zespoły.

•

Sprawdź szczepienie na wściekliznę w książeczce zdrowia psa.

•

Sprawdź, czy masz do przewodnika numer telefonu, który ma przy sobie.

•

Wydaj przewodnikowi zapach pozoranta do nawęszenia. Zanotuj komu który słoik wydajesz.

•

Odbierz od Sędziego GPS-y, zgraj do aplikacji Garmin BaseCamp i nałóż ślady pozoranta i zespołu tropiącego,
pokaż Sędziom ślady.

•

Współpracuj z Sędziami i Komisarzem w uzupełnianiu i zbieraniu dokumentacji prób, sprawdzaj, czy wszystkie dokumenty są podpisane.

•

Przygotuj protokół z przebiegu prób.

Po próbach
•

Prześlij informacje o wyniku prób (kopie kart ocen i protokołu) na adres tropienieuzytkowe@gmail.com

•

Zniszcz wykorzystane, niepotrzebne dokumenty zawierające dane osobowe.
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