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ROZKAZ SPECJALNY
W związku z przeciągającą się niemożnością odbycia Zafarrancho Krajowego oraz
zahamowaniem rozwoju starzejącego się Bractwa polskiego uznaję sytuację za awaryjną.
Dlatego w ramach dozwolonej i wymaganej w sytuacjach nadzwyczajnych cesji uprawnień
oraz korzystając z przywileju zawartego w Ordynansie Prerogatywy Specjalnej
(Ustanowienia MKP &13), ceduję swoje uprawnienia do nadawania cyfry i zaprzysięgania
Jungów (Statut Art.21,2.) na Kapitanów Mes Lokalnych. Wiele procedur można
przeprowadzić on-line ale nie mustrowanie.
Ustalam następujące warunki, pod którymi, bez żadnego wyjątku, Kapitanowie Mes
Lokalnych będą mogli z ww. uprawnień skorzystać:
1) Mustrowanie wraz z zaprzysiężeniem może odbyć się na Zafarrancho Mesy Lokalnej, w którym
uczestniczy przynajmniej 70% jej członków oraz Bracia Patroni mustrowanego Jungi.
2) Zafarrancho ma być zwołane tylko w tym jednym celu, musi odbywać się w pełnych strojach
bojowych, a cały ceremoniał ma być bez wyjątków zgodny z procedura opisaną w &5 Ustanowień
MKP – ordonans zaokrętowania, pkt. II, zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi. Kapitanowie
dołożą starań by ceremonia mustrowania była oryginalna i zapadająca w serca.
3) Mustrowani mogą być tylko Jungowie z listy ogłoszonej Przez Starszego Bosmana MKP #12
składającej się Jungów już zakwalifikowanych do mustrowania na nieodbytym Zafarrancho
Krajowym; Lublin 3-5 Kwietnia, wobec których przeprowadzono już procedury dotyczące
sprzeciwów; ordonans zaokrętowania, pkt. II. Zobowiązuję Starszego Bosmana MKP #12 do
ponownego przesłania takiej listy (kandydaci z czterech Mes Lokalnych) mojej osobie, każdemu z
Kapitanów Mes Lokalnych oraz Webmasterowi do wywieszenia na stronie internetowej Bractwa.
4) Najpóźniej na 14 dni przed Zafarrancho, na którym planowane jest ww. mustrowanie,
zawiadomieni muszą być o nim wszyscy Bracia, a członkowie Rady Siedmiu w formie
indywidualnej.
5) Kapitanowie Mes Lokalnych ustalą ze Starszym Bosmanem przydział cyfr, banderek
osobistych, certyfikatów oraz ewentualny transport insygniów. Całość, po przedstawieniu
szczegółowego planu, podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kapitana Krajowego.
6) Cesja uprawnień będąca przedmiotem tego rozkazu jest przywilejem, a nie obowiązkiem;
Kapitanowie Mes Lokalnych mogą z niej korzystać w zależności od swojego uznania, gdyż
sytuacja każdej Mesy jest inna.
8) Na pierwszym nie odbytym online Zafarrancho Krajowym odbędzie się Ceremonia Konfirmacji
zaprzysiężenia Braci zamustrowanych w uroczystym trybie ustalonym przed Zafarrancho.
Niniejszy Rozkaz wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2021 i obowiązuje do odwołania.
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