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I.KERÜLET – EURÓPA
2018-as CSILLAGÖSVÉNYEN kerületi nyári tábor
Észak-Nyugat Európa körzeti parancsnok Szöcs László cst. Koriandervägen 16, 554 59 Jönköping, Sweden
Tel: +46/70 2768845 e-mail: guru.cserkesz@gmail.com

Kedves, Cserkészek, Vezetők és Szülők!
Szeretettel meghívunk a 2018-as

CSILLAGÖSVÉNYEN
kerületi nyári táborba!

➢ A tábor időpontja 2018 július 26 csütörtök - 2018 augusztus 03 péntek.
➢ A tábor helyszíne, Csíkmadarastól kb. 6 km-re az erdőben.
➢ Gps koordináták: 46.491289, 25.677253
➢ Keret:

Atilla és a Hunok

Táborparancsnok: Szöcs László (Guru) guru.cserkesz@gmail.com
Tanya:
08-10 éves
Lány-1: 10-12 éves
Lány-2: 13-15 éves
Fiú-1:
10-12 éves
Fiú-2:
13-15 éves
Rover:
16-24 éves
Szülő:
25- éves
Törzs:
25- éves
Utazás/busz:
Pénztáros:

Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:
Altáborparancsnok:

Fangli Márta
Ferenczy Evelyn
Schenk Júlia
Forgach Loránd
Molnár Gergely
Jablonkay Péter
Kulcsár Levente
Bálint Lóránt
Balázs István
Peter Grynaeus

fanglimarti@yahoo.com
evelyn.fer@web.de
julia.schenk@inode.at
lorand.forgach@gmail.com
mgergi@gmail.com
pl.jablonkay@gmx.net
szueloe.nagytabor2018@gmail.com
balintlori@rmcssz.ro
balazsistvan6869@gmail.com

pgrynaeus@gmail.com

Érkezés:

2018 július 25-26

Tábornyítás:

2018 július 26, 12.00 órakor

Táborzárás:

2018 augusztus 3, 12.00 órakor

Jelentkezés:

A csatolt űrlapot kitölteni, majd Szöcs Lászlónak aláírva elpostázni, vagy
drótpostán elküldeni. A címet lásd a fejlécben. A jelentkezést csak akkor
tekintem érvényesnek, ha a tábordíj/utazási díj be van fizetve.

Határidők:

Jelentkezés a táborra
Tábordij befizetése
Buszjegy befizetése

Költség:

Általános tábordij 180.-€, a második személynek egy háztartástól 160.€, a
harmadiknak 140.-€ és így tovább. A busz költsége oda-vissza 60.-€.
Egy út, oda vagy vissza 40.€

Befizetési adatok:

WEUP Peter Grynaeus

– 2018 június 15-ig
– 2018 június 15-ig
- 2018 június 15-ig

IBAN: DE44 6009 0100 0281 7770 20
BIC : VOBADESSXXX
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Tábori szabályok:

A csatolt lista szerint

Tábori felszerelés:

Cserkészeknek, kiscserkészeknek – csatolt lista szerint

Aki vezetőnek szeretne jelentkezni, először beszélje meg/pontosítsa az altáborparancsnokkal.
Szülők, ha a szülői altáborba jelentkeztek, akkor tudnotok kell, hogy Ti is elfogadjátok a tábori feltételeket,
az őrsi életet, a sátorban alvást. A Rover és a Törzs altáborral biztosítjátok a tábor működését. A ház
kizárólag a Tanya altábornak lesz kibérelve és kizárólag csak a kiscserkészek használhatják. Ti is
résztvesztek a tábori programokon és a cserkész törvény 7-es pontját is betartjátok. (A cserkész
feljebbvalójának jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.) Tisztálkodás, fürdés szintén tábori
körülmények között lesz. Lehet választani a friss hegyi duzzasztott patak vize és a kihelyezett vizes
tartályok között. WC lehetőségek: kihelyezett toy-toy.
Azok a szülők, akik inkább kihagynák ezt a lehetőséget, de maradni szeretnének a tábor ideje alatt, azoknak
a környező falvakban kell szállást keresniük. Ebben lehet segítséget kérni Balázs Istvántól vagy Bálint
Lóránttól. Azok a szülők, akik táboron kívül lesznek, lesz lehetőségük kijelölt napokon betekinteni a tábor
életébe.
Erdélyi cserkészek is csatlakoznak hozzánk. Ők is életkoruk szerint vesznek részt az altáborokban.
Fogadjuk őket szeretettel, hogy egymástól sok mindent tanulhassunk.
A Tanya altábor létszáma korlátozva lesz, mivel max. 50 fő,- a vezetőket is beleértve- fér el a házban.
Sátor, felszerelés kérdésekkel forduljatok Szőcs Lászlóhoz.
A buszok indulásáról később fogtok információt kapni. Nagy valószínűség szerint július 25.-én délelőtt lesz
az indulás. A buszok ott maradnak egész tábor ideje alatt, tehát van lehetőség előre egyeztetve utazást
szervezni. Erről bővebben a tábor nyitásakor lesz majd szó.

A táborral kapcsolatban folyamatosan tályékoztatunk a honlapon: www.cserkesz.de
Probléma esetén hivjatok ezen a tábori telefonon: +46 70 276 88 45

Szőcs László cst.
Guru
+46 70 276 88 45
guru.cserkesz@gmail.com
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2018-as Kerületi tábori szabályok:

1. A cserkésztörvény 10 pontja az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire nézve kötelező!
2. Egyenruha: A szabályos egyenruha minden cserkészmegmozduláson kötelező. Kivétel a sport és testi
gyakorlatok, főleg nyári hőségben (pl. néptánc, táborépítés, röplabdakupa, nyári portya). Ilyenkor is
igyekezzünk egységes trikót hordani (Kerületi vagy csapatpóló). A nyakkendő viselete kötelező!
3. A magyar beszéd kötelező! Durva és trágár beszédnek a körünkben nincs helye.
4. Dohányzás: 18 év alatt tilos,18 év fölött csak kijelölt helyeken, szabadidőben (pl. étkezések után,
pihenőidőben). Amennyiben a tábori élet szenved a dohányzás miatt, a táborparancsnok megtilthatja
(mint házigazda). Dohányozni munkavégzés, főzés alatt tilos.
5. Alkohol: Mindenki számára TILOS!
6. Drog: Kivétel nélkül TILTOTT (Fű is).
7. A táborhelyét senki sem hagyhatja el a táborparancsnok., vagy a napostiszt engedélye nélkül, a
vezetők sem!
8. Autó: Aki autóval szállít embereket vagy felszerelést, az gondoskodjon arról, hogy csak pihenten
vezessen. Táborhelyen belül csak a törzs tagjai vezethetnek autót.
9. Pihenés: A pihenési lehetőséget éjjel és nappal biztosítani kell (ebédidőben és a takarodó után).
Pihenőidőben és éjjel kerüljük a hangoskodást!
10. Növények: Élő fát kivágni, azokba kést, baltát hajigálni, szöget verni, kérgüket lehántani tilos!
11. Védett virágok szedése tilos! (Tábornyitáskor részletes információt kaptok.)
12. Tűzrakás: Tüzet rakni csak a parkvezető által kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartása
mellett szabad.
13. Egészségügy: Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a
táborparancsnoknak, napostisztnek, vagy a tábori orvosnak! Kullancscsípést és egészségügyi gondokat
táborzáráskor a szülőkkel írásban közöljük!
14. Rendtartás: Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint, vagy bent!
15. Felszerelés: A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell.
16. Szándékos rongálás esetén a parancsnok. kártérítést követelhet.
17. Sátorrend: Fiúk és lányok külön sátorban alszanak vegyes őrsök esetében is. (Ez nem érvényes a
szülökre)
18. Fiúknak lánysátorban nincs semmi keresnivalójuk és fordítva sem.
19. Gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Főleg akkor, amikor alszanak.
20. A Mobiltelefonokat a tábor elején begyűjtjük.
21. Aki a szabályokat mindezek ellenére nem tartja be, azt a parancsnok rendreutasíthatja, és súlyos
esetben a táborból kizárhatja.
22. Ilyenkor a szülők költségén lesz megszervezve a hazautazás.
Vezetőktől ideiglenesen megvonhatja a vezetői minősítést.
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Tábori felszerelés cserkészeknek
Hátizsák, mivel a bőrönd itt nem praktikus.
betegbiztosítási kártya egy borítékban,
a gyerek nevével megcímezve
Szabályos cserkészegyenruha:
drapp szinű ing, Hungária jelvénnyel
nyakkendő, nyakkendőgyűrűvel
zöld /barna nadrág (fiúknak),
zöld/barna szoknya vagy szoknyanadrág
illetve térdig érő barna nadrág(lányoknak)
Egyéb ruha
alsónemű, zokni (elegendő)
lányoknak barna harisnyanadrág/zokni
pólók/trikók (3 db lehetőleg cserkésztrikók)
pizsama vagy melegítő éjszakára
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág
(zöld, barna vagy fekete)
pullóver
tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer,
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni szer)
2 kis törölköző
fürdőnadrág /fürdőruha
Tábori felszerelés kiscserkészeknek
Mibe pakoljunk?
Kiscserkészek bőröndbe, de legyen náluk
egy kis túrahátizsák is.
Mit pakoljunk?
Betegbiztosítási kártya egy borítékban,
a gyerek nevével megcímezve
Szabályos cserkészegyenruha:
drapp szinű ing, Hungária jelvénnyel
kék nyakkendő (akik mar tettek ígéretet),
nyakkendőgyűrűvel
keki/barna nadrág (fiúknak)
keki/barna szoknya/rövidnadrág (lányoknak)
Egyéb ruha
szennyeszsák
elegendő váltás alsónemű ( bugyi; alsóing), zoknik
pizsama éjszakára
pólók/trikók ( lehetőleg cserkésztrikók)
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág,
melegítő
pulóver

Esőkabat vagy poncho, esőnadrág
sapka vagy cserkészkalap
sportcipő
bakancs
gumicsizma (ha nincs, vízhatlan bakancs)
szennyeszsák
Egyéb
hálózsák, kis párna (ha kell)
izolír és akinek kell pokróc (fleece)
csajkazsákban: kulacs, csajka, evőeszköz,
bögre,
2 törlőruha
jegyzetfüzet, írószerszám
zseblámpa, tartalék elem
zsebkés
kis varrókészlet
zsebpénz (kb 40 Ron = 10€)
Nagyobbaknak ha van: Hangszer, faragókés,
cserkészkönyv
Egyáltalán nincs szükség
elektromos játékok, mobiltelefon, értéktárgyak

tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer,
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni
krém, ragtapasz),
2 kis törölköző
fürdőnadrág /fürdőruha, nagy törölköző
esőkabat
fejfedő
sportcipő
bakancs
gumicsizma
papucs
Egyéb
zseblámpa, tartalék elem
zsebkés (bicska)
kulacs
hálózsák, kis párna (ha kell)
kedvenc maci vagy más fontos állatka
1db barkács doboz vagy zsák, amiben legyen
olló, ragasztó, színes filctollak és ceruzák
zsebpénz (kb 40 Ron = 10€)
Egyáltalán nincs szükség
elektromos játékok, mobiltelefon
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Bejelentkezem, ill. bejelentem gyerekemet
1.oldal

Cserkészcsapat név/város:
......................................
szórvány vagyok
nem vagyok cserkész
Vezetői rang:
őrsvezető
segédtiszt
cserkésztiszt
felnőtt cserkész

Név:...............................................................................
Utca, házszám:..................................................................
Város,irányítószám,orsz.:.....................................................
Tel:.................................................................................
Email:.............................................................................
Születési dátum:..............................................................
Szülők elérhetősége a tábor alatt:
..…...................................................................................
Altábor:

Tanya 08-10 éves
fiú I. 10-12 éves

Lány I. 10-12 éves
fiú II. 13-15 éves

lány II. 13-15 éves
rover 16-24 éves

törzs 25 szülői

Kérjük bejelölni, hogy melyik táborba jelentkeztél!

Betegbiztósító:

Kártya száma:

Kullancs elleni oltás:

Nincs

Van, érvényes (dátum):

Tetanusz elleni oltás:

Nincs

Van, érvényes (dátum):

Ismert betegség/allergia

Nincs

Van (megnevezés, utasítás):

Gyógyszert szed

Nem

Igen (megnevezés, utasítás):

Egyéb egészségügyi tudnivaló/
a kezelőorvos elérhetősége:

Nem

Igen (megnevezés, utasítás):

Gyerekem úszhat felügyelettel
Gyerekem zsebkést használhat
Tábori póló: ez az én méretem:

Igen
Igen

Nem
Nem
116,128,134,140,146,152,158,164,170,176,S,L,XL,XXL

Fénykép / Videó: A tábor bemutatásához rólam ill. gyerekemről készült fényképeket/videókat fel lehet
használni újságcikkben, honlapon, naptárban.
Fel lehet használni fényképeket
Fel lehet használni videókat

Igen
Igen

Nem
Nem
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2.oldal
Név:

A cserkésztáborokba csak egész időre lehet jelentkezni. Kivételes esetben kérjük az érkezési és indulási
időpontot megadni. (A tábordíjat az egész időre kell kérnünk.)
Érkezés dátuma:

Indulás dátuma:

A tábori busszal érkezem:

Igen

Nem

A tábori busszal távozom:

Igen

Nem

Egyéb megjegyzés/információ:

Aláírásommal igazolom, hogy a mellékelt tábori szabályzatot a gyermekemmel átbeszéltem, a benne
foglaltakat tudomásul vettem. A fenti kérdéseket legjobb tudásom szerint megválaszoltam. Amennyiben
gyerekem magatartása nem felel meg a tábori szabályoknak, haza kell hoznom, illetve saját költségemen
haza kell szállítani. Tudom, hogy jelentkezésemmel elköteleztem magam.
A csapatparancsnoknak jeleztem, hogy gyermekem jelentkezett a táborba.

A tábordíjat ................................ig befizetem.

Hely, dátum

Olvasható aláírás
Több gyerek esetében mindegyiknek külön bejelentkező lapra van szükség!
A két lapot a fejlécben található címre/emailben postázni vagy elküldeni!

