KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGAIAN SCOUTS ASSOCIATION ABROAD - ASOCIACION DE SCOUTS HUNGAROS EN EL EXTERIOR - UNGARISCHES AUSLANDSPFADFINDERBUND

72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat – Bécs
72. Szechenyi I. Pfadfindergr. - Csapatotthon/Gruppenh.: A-1020 Wien, Alliiertenstrasse. 2
Csapatparancsnok/Gruppenl.: Koleszár Balázs, 2320 Mannswörth, Mannswörther Str. 145
069981/336636
becsi.cserkesz@gmail.com
www.cserkesz.at
ZVR: 047300458

Kedves Cserkészek, tisztelt Szülők!

Az idei év is kitűnően kezdődött, mert a kerületi akadályversenyen elértük a második helyezést!
Gratulálunk az ügyes őrsnek!
Továbbá felhívnánk mindenki figyelmét, hogy az október 22-23.-ra tervezett cserkész hétvégét -mint
ahogy a foglalkozáson már kihirdettük- eltoljuk, nagy valószínűséggel december 3-4.-re egy téli
Mikulás cserkészhétvégre.

A következő év foglalkozásai és időpontjai:

szept. 10
szept. 23-25
okt. 8
okt. 22
nov. 5
nov. 19

már. 4
már. 18
ápr. 1
ápr. 22

első foglalkozás
kerületi akadályverseny
foglalkozás
foglalkozás
foglalkozás
foglalkozás

2016/2017
dec. 3-4
dec. 17
jan. 14
jan. 28
feb. 4-12
feb. 18

Mikulás cserkész hétvége
karácsonyi ünnepség
foglalkozás
farsangi cserkészbál
vezetői sítábor
foglalkozás

2017
foglalkozás
máj. 6
foglalkozás
foglalkozás
máj. 20
Anyák napja
foglalkozás
jún. 10
foglalkozás
foglalkozás
jún. 24
foglalkozás
Változások előfordulhatnak, de arról mindenképpen időben küldünk értesítést
emailben és közzétesszük a honlapon

Az idei nagytáborunk, mint két éve közvetlenül a vakáció kezdete után lesz.

72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat - Bécs

A 2016/17-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: november 15.

Számlaszámunk a következő:

IBAN
BIC

Balazs Koleszar
AT64 1420 0200 1208 4405
EASYATW1

A „Verwendungszweck” alá a befizetésre kerülő tanévet és a gyermekek nevét tüntessék fel ékezet
nélkül. (pl. 2016/17 Jozsi)

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!
Balázs

Mit Unterstützung des BKA / a BKA támogatásával

