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Próbáljátok meg úgy itthagyni ezt a világot, hogy jobb legyen, mint ahogy kaptátok.
(Lord Baden-Powell)

Kedves Cserkészek, tisztelt Szülők!
Az idei évben is rengeteg program és kaland vár ránk. Második foglalkozásunkat a kerületi
akadályversenyen fogjuk tölteni, ahol Európa számos csapata összemérheti a cserkésztudását. De
ezen kívül is vár ránk cserkészhétvége, kirándulás, farsangi bál, és sok más mókás program.
Várunk benneteket minnél nagyobb számban!
A következő év foglalkozásai és időpontjai:

szept. 9
szept. 22. – 24.
okt. 7.
okt. 21. – 22.
nov. 11.

2017/2018
foglalkozás
nov. 25
kerületi akadályverseny
dec. 2.
(Kastl, Németország)
szülői értekezlet; foglalkozás dec. 16.
csapathétvége
jan. 13.
foglalkozás
jan. 27.

foglalkozás, koszorú készítés
Mikulás
karácsonyi ünnepély
foglalkozás
farsangi cserkészbál

2018
feb. 17.
foglalkozás
máj. 5.
Anyáknapi kirándulás
már. 3.
foglalkozás
máj. 17. – 22. Pünkösdi tábor, Linz
már. 17.
foglalkozás
máj. 26.
foglalkozás
már. 24. – ápr. 3. Regős tábor, Thüringia
jún. 9.
foglalkozás
ápr. 7.
foglalkozás
jún. 23.
évzáró foglalkozás (Cobenzl)
ápr. 21.
foglalkozás
Változások előfordulhatnak, de arról mindenképpen időben küldünk értesítést
emailben és közzétesszük a honlapon

72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat - Bécs

A 2017/18-es évre a tagdíjak nem változtak:

első gyermek
második gyermek
harmadik és minden további gyermek
18. életévüket betöltöttek

50 €/év
40 €/év
30 €/év
50 €/év

Azaz például egy 18 év alatti gyerek esetén 50€, két gyerek esetén 90€, három gyermek esetén 120€.
Ezzel az összeggel fedezzük a kellékeket, a baleset- és felelősségbiztosítást, a vezetőképzést és a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagdíját. Befizetési határidő: 2017. november 15.

Számlaszámunk a következő:

IBAN
BIC

Piroska Ildiko
AT30 1420 0200 1252 0159
EASYATW1

A „Verwendungszweck” alá a befizetésre kerülő tanévet és a gyermekek nevét tüntessék fel ékezet
nélkül. (pl. 2017/18 Kovács József és Sára)
Aki szeretné támogatni a fáradtságos cserkészmunkánkat, nagy hálával fogadunk adományokat is.
Ugyanerre a számlaszámra „adomany” címszóval jelölve.

Ezennel meg szeretném köszönni mindenki munkáját és sok sikert az új évre!

Jó munkát!
Póser-Piroska Ildikó, cst.
csapatparancsnok

Mit Unterstützung des BKA / a BKA támogatásával

