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Tham gia sinh hoạt:
 Hướng đạo sinh phải cố gắng tham gia tất cả các sinh hoạt hàng tuần. Các cha mẹ có trách
nhiệm báo trước cho một trong các trưởng trong trường hợp con em mình sẽ vắng mặt một
buổi sinh hoạt hàng tuần. Hướng đạo sinh nào vắng mặt ba (3) buổi sinh hoạt liên tiếp
không báo trước có thể bị loại ra khỏi danh sách của đoàn.
 Hướng đạo sinh phải đi sinh hoạt đúng giờ qui định. Hướng đạo sinh có thể bị kỷ luật nếu
đến chỗ sinh hoạt sau khi các hướng đạo sinh đã tập hợp.
 Hướng đạo sinh lúc đi sinh hoạt phải mặc đồng phục đầy đủ và đúng cách.
Trong khi sinh hoạt, hướng đạo sinh không được:
 Có những lời nói hay cử chỉ tục tĩu.
 Gây ồn ào, phá phách, thiếu kính trọng người khác.
 Bắt nạt hay ăn hiếp những hướng đạo sinh khác.
 Sử dụng thuốc lá, rượu hoặc ma túy.
 Đi ra ngoài khu vực sinh hoạt của đoàn mà không có phép của trưởng.
 Sử dụng trái phép lửa, pháo hay hóa chất dễ cháy.
 Làm bất cứ hành động nào có thể dẫn đến thương tích cho người khác.
 Làm bất cứ hành động nào có thể gây tổn hại tới các bất động sản cá nhân hoặc công cộng.
 Đem theo và xử dụng các đồ chơi hay dụng cụ giải trí cá nhân trừ trường hợp chúng được
dùng để huấn luyện.
Kỷ luật:
Các trưởng sẽ xem xét vi phạm của một hướng đạo sinh và quyết định một trong những hành
động sau đây,tùy theo sự nghiêm trọng của sự vi phạm hay số lần vi phạm:
 Khiển trách riêng, hai trưởng tham dự.
 Gọi cha mẹ hướng đạo sinh để đem em về nhà.
 Sắp xếp một buổi họp riêng giữa các trưởng và cha mẹ của hướng đạo sinh này để giải quyết
vấn đề và tìm ra một phương hướng tốp đẹp cho em.
 Hướng đạo sinh bị loại ra khỏi danh sách của đoàn.
Trách nhiệm của các hướng đạo sinh:
 Tham gia các sinh hoạt của đoàn hay nhóm.
 Tuân theo luật Hướng Đạo và lời hứa Hướng Đạo.
 Trung thực trong các cuộc thi đấu, thi cử và thăng tiến.
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