Tanya, Minta és Mozgótábor Meghívó 2017
2017 Augusztus 3. – 12.

Kastl

Kedves kiscserkész, cserkész, őrsvezető, vándor (rover) és vezető!
Szeretettel hívunk a 2017-es VK tábor keretében a következő táborokba:
8 – 10 évesen:

„Tanya” kiscserkésztábor a házban
Parancsnok: Tánczos Noémi

11 – 13 évesen:

„Minta” leány és fiú cserkésztábor
Parancsnok: Arató László / Tornádó

13 – 16 évesen:

Cserkészgyakorlati „Mozgó” vándortábor
Parancsnok: Kottra Márton és Benedek

Őrsvezető, vezető:
Jó munkát

Mindegyik táborba! Kell még vezető!
Tornádó, Arató László cscst.
+41 76 516 6922
laszloarato@yahoo.com

KMCsSz Európai nyári és vezetőképző tábor, 2017.8.3 – 2017.8.12 Kastl
Érkezés

2017. augusztus 3, csütörtök 17:00 óráig.

Táborzárás 2017. augusztus 12, szombat kb. 14:00 óra. Aki nem akar fáradtan útnak indulni,
maradhat az utótábor keretében és kipihenten vasárnap indulhat haza.
Hely

Hárshegy cserkészpark
Ungarisches Pfadfinderheim, Mennersberg 8, D-92280 Kastl bei Amberg

Korhatár

Alsó korhatár:

Határidők

On-line jelentkezés 2017. június 30.
http://cserkesz.de/%20taboraink
Tábordíj befizetésnek határideje szintén 2017. június 30.

Költség

Általános tábordíj 180.- €. Második cserkésznek egy háztartásból csak 160.- €,
harmadiknak 140.- €, negyedik és többnek 120.- €.
Ha ez nehézséget jelent, akkor szóljj a csapatparancsnokodnak!

8 éves leszel 2017 december 31 előtt

Befizetési adatok:
P. Grynaeus WEUP VK-2017,
Blumenstr. 5, 69488 Nieder-Liebersbach
Volksbank Weinheim: BLZ: 67092300
IBAN: DE06 6709 2300 0002 0841 39

Konto: 2084 139
BIC: GENODE61WNM

Tábori
szabályok

A VK táborban mindenki példát mutat, és ezért úgy is viselkedjen.
A mellékelt tábori szabályok betartását nagyon komolyan veszem!

Felszerelés

Csatolt felszerelési lista szerint.

Fontos tudni

Idén Kottra Márton és Benedek vezetnek egy mozgótábort. Második nap már
elhagyják a táborhelyet, és majdnem végig úton lesznek. Erös cserkésztudással,
Amiből tábor alatt le is lehet vizsgázni … hogy akkor már nem kell gyakorlati
felvételi a következő őrsvezető táborhoz.
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Tábori felszerelés kiscserkészeknek
Mibe pakoljunk?

Sporttáskába vagy trolleykofferbe, de hozzatok egy kis túrahátizsákot is. Lehetőleg
minden ruhadarabra, cipőre, egyéb felszerelésre írjátok rá gyerek nevét!

Mit pakoljunk?

Ellenőrzési lista …

Kiscserkészek
Betegbiztosítási kártya egy borítékban, a gyerek nevével megcímezve
Szabályos cserkészegyenruha:
• drapp színű ing, Hungária jelvénnyel (rövid és hosszú ujjú)
• kék nyakkendő (akik mar tettek ígéretet), nyakkendőgyűrűvel

•
•

fiúknak: keki/barna nadrág
lányoknak: keki/barna szoknya

Egyéb ruha
• szennyeszsák
• elegendő váltás alsónemű (9 db bugyi; 5db alsóing), zokni (9db),
• pizsama éjszakára
• trikók (5 db lehetőleg cserkészszínű, cserkésztrikók)
• 1 hosszú nadrág, 2 rövid nadrág
• pulóver, lehetőleg fleece (gyorsan szárad)
• fiúk: fehér ing
• lányok: fehér blúz és fehér alsószoknya vagy más népviselet szerű szoknya
• tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, fogmosópohár, hajmosószer, fésű vagy
kefe, lányok: hajgumik és csat, napkrém, szúnyogriasztó krém/lotio,
szúnyogcsípés ellen Fenistil vagy Soventol, ragtapasz), kis törölköző
• fürdőnadrág /fürdőruha, nagy törölköző
• esőkabát, poncho, esőnadrág (Matschhose)
• valami fejre való a nap ellen
• sportcipő
• bakancs
• gumicsizma
• papucs
Egyéb
•
•
•
•
•
•
•
•

zseblámpa, tartalék elem
bicska
kulacs
hálózsák, kis párna (ha kell), lepedő (Spannbetttuch)
kedvenc maci vagy más fontos állatka
barkács doboz vagy zsák, amiben legyen:
olló, ragasztó, színes filctollak és ceruzák
fényképezőgép
zsebpénz max 10 euro

Egyáltalán nem kell
• elektromos játékok, mobiltelefon, édesség

megvan
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Tábori felszerelés cserkészeknek
Mibe pakoljunk?

Hátizsákba! Se táborhelyen, se sátortáborban nem alkalmas a bőrönd!

Mit pakoljunk?

Ellenőrzési lista …

Cserkészek
Betegbiztosítási kártya egy borítékban, a gyerek nevével megcímezve
Szabályos cserkészegyenruha:
• drapp színű ing, Hungária jelvénnyel (rövid és hosszú ujjú)
• kék nyakkendő (akik mar tettek fogadalmat), nyakkendőgyűrűvel

•
•

keki/barna nadrág (fiúknak),
keki/barna szoknya (lányoknak)

Egyéb ruha
• szennyeszsák
• elegendő váltás alsónemű (7 db bugyi; 3db alsóing), zokni (7db),
• lányoknak barna harisnyanadrág
• pizsama éjszakára
• trikók (3 db lehetőleg cserkészszínű, cserkésztrikók)
• összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág
• pulóver
• tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer, fésű vagy kefe,
napkrém, szúnyogcsípés elleni krém, ragtapasz), kis törölköző
• fürdőnadrág /fürdőruha, nagy törölköző
• esőkabát, poncho
• sültössapka (kappe), cserkészkalap, cserkészsapka
• sportcipő
• bakancs
• gumicsizma
Egyéb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zseblámpa, tartalék elem
zsebkés
2m spárga
csajkazsákban: kulacs, csajka, evőeszköz, bögre, törlőruha
hálózsák, kis párna (ha kell)
izolír és akinek kell pokróc (fleece)
zsebpénz max 10 euro
kis varrókészlet
fényképezőgép
jegyzetfüzet, írószerszám
lavór – mosakodásra

Egyáltalán nem kell
• elektromos játékok, mobiltelefon

megvan
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VK 2017 táborozási 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 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. Az autók helye az alsó parkolóban van.
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!
Védet virágok szedése tilos!
11. Tűzrakás: Tüzet rakni csak a parkvezető által kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad.
12. Egészségügy: Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a táborparancsnoknak, napostisztnek, vagy a
tábori orvosnak! Kullancscsípést és egészségügyi gondokat táborzáráskor a szülőkkel írásban közöljük!
13. Rendtartás: Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint, vagy bent!
14. Felszerelés: A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell.
Szándékos rongálás esetén a parancsnok. kártérítést követelhet.
15. Sátorrend: Fiúk és lányok külön sátorban alszanak vegyes őrsök esetében is.
Fiúknak lánysátorban nincs semmi keresnivalójuk és fordítva sem.
Gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos. Főleg akkor, amikor alszanak.
________________________________________________________________________________________________
Aki a szabályokat mindezek ellenére nem tartja be, azt a parancsnok rendreutasíthatja, és súlyos esetben a táborból kizárhatja.
Ilyenkor a szülők költségén lesz megszervezve a hazautazás. Vezetőktől ideiglenesen megvonhatja a vezetői minősítést.
Jó munkát!
Arató László
Európai Vezetőképző Megbízott
Táborparancsnok

