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Kedves Szülők, Kedves Cserkészek! 

Sok szeretettel várjuk cserkészeinket az idei táborunkba, mely idén a kiscserkészektől külön kerül 

megrendezésre! 

 Táborozásunk helyszíne Hőgyész közelében lesz. 

 Résztvevők: Levendula, Rozsomák, Barackvirág, Aligátor őrsök, kószák, vándorok, vezetők. 

 A tábor időpontja a cserkészeknek: július 22-30.  

  Gyülekező: júl. 22-én (szombaton) 12:45-kor a buszpályaudvaron egyenruhában (akinek 

nincs, csapatpólóban). Akik nem fizetik be addig a teljes tábordíjat, azoktól kérjük, 

jöjjenek 15 perccel korábban! 

 A visszaérkezés szintén a buszpályaudvarra történik júl. 30-án (vasárnap) 13:49-kor. 

 A tábor díja a kedvezmények nélkül 12.000,- Ft/fő. A kedvezményes tábordíjak az alábbi 

táblázat alapján, az eltartott gyermekek száma szerint alakulnak. Gyermeküket egyedül nevelő 

szülő esetén a gyerekszámot duplázva vesszük figyelembe, kérjük, ezt a díjbefizetésnél jelezzék! 

Azon segítők, akik a tanyázáson is végig részt vettek további 2.000,- Ft kedvezményt kapnak! 

Tábordíj (Ft) 

Eltartott 
gyermekek 

Cserkész 

1 12 000 

2 10 500 

3 9 000 

4 7 500 

5+ 6 000 

 

 A tábordíjat kérjük, ne az őrsvezetőknek fizessék, hanem lehetőleg előre, Juhász Árpád 

rajvezetőnek (20/567-3307), vagy az őt helyettesítő vezetőnknek. A tábordíj befizetésre az 

alábbi időpontokban a plébánián lesz mód: június 24. 19:30 (szombaton, a kiscserkészeknek 

tartott szülői alatt), június 25. 9:45 (vasárnap), július 2. 9:45 (vasárnap), július 2. 16:00-20:00 

(vasárnap, a kiscserkészek nagyhátizsákjainak átvétele alatt), július 20. 16:00-20:00 

(csütörtökön, a cserkészek nagyhátizsákjainak átvétele alatt). 

 Akinek az így kalkulált tábordíj befizetése is gondot okoz, az bátran vegye fel velünk a 

kapcsolatot! Ha szükséges, további támogatást is tudunk adni, a költségek miatt egy 

cserkészünk se maradjon otthon! 

 Mivel idén tömegközlekedéssel utazunk, ezért a cserkészeink nagyhátizsákját előre kivisszük. 

Kérjük ezért a szülőket, hogy a tábori felszerelést (mellékelt lista) előre készítsék össze a 

nagyhátizsákokba, és júl. 20-án (csütörtökön) 16:00-20:00 között adják le a cserkészotthonba. 
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 A fentiek miatt a cserkészeknél a szombati indulásnál a kishátizsákban már csak az alábbiak 

lesznek szükségesek: esőkabát, két adag hidegélelem (vacsora, reggeli), megfelelő mennyiségű 

víz (1-2 liter), diákigazolvány, EÜ igazolás. A buszozás után a táborba 5 km-es túrával jutnak el a 

cserkészeink. 

 A táborhoz a szülőknek kell nyilatkozniuk gyermekük egészségi állapotáról a tábort megelőző 

négy nap valamelyikén, minden gyermek esetén külön-külön űrlapon. Mindezt megtehetik a 

mellékelt EÜ nyilatkozaton, melyet a táborba kitöltve és aláírva hozzanak magukkal a gyerekek! 

A nyilatkozatokat kinyomtatva az őrsvezetőktől lehet elkérni. Kérnénk, ezeket ne az indulásnál 

töltsék ki, mert erre ott már nem lesz idő! 

 Csapattáborunk támogatására adományokat is szívesen várunk, ami elsősorban tartós 

élelmiszert jelent. Mivel pontos bevásárló listánk van a táborra, ezért kérnénk, a felajánlók jún. 

17. és júl. 1. között keressék meg ez ügyben Cséke Dórát (dcseke0109@hotmail.com; 70/331-

6254), ki összehangolja és gyűjti ezeket! A tanyázás és a tábor szükségleteit egyben, az alábbi 

táblázatban gyűjtjük: https://goo.gl/Kxs5gj. Ezt a táblázatot folyamatosan frissítjük, ha érkezik 

felajánlás, ezért ezt kérjük, figyeljék, és azokból vállaljanak felajánlást, amiből van még szabad 

szükséglet! Kérjük, amit felajánlanak, azt pontosan a felajánlott mennyiségben adják le a 

plébánián júl. 2-án (vasárnap) 16:00-20:00 között! Ez az időpont egyben a tanyázás 

nagyhátizsákjainak leadási időpontja is. Korábban is van mód a felajánlások leadására, de ez 

esetben kérjük, egyeztessenek Cséke Dórival az átvételről!  

 

A táborig lesz néhány fontosabb program is: 

 jún. 24-én a Simonyi Óbester Raj próbázása lesz 

 Kiscserkész tanyázás júl. 5-9 

 

Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre, illetve minden fontosabb hír a 

mellékletekkel együtt felkerül az új honlapunkra (https://608hu.wordpress.com/), illetve a 

facebook oldalunkra (https://www.facebook.com/scholacaritatis). 

Jó táborozást és szép nyarat kívánunk Cserkészeinknek és a Kedves Szülőknek! 

 

Szekszárd, 2017.06.17. 

Jó munkát! 

 Hartmann Zoltán csst. 

 csapatparancsnok 
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