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Kedves Szülők, Kedves Cserkészek! 

Sok szeretettel várjuk csapatunk kiscserkészeit az idei nyári tanyázásunkra. 

 Tanyázásunk helyszíne a Kadarka kulcsosház lesz Magyaregregy közelében. 

 A tanyázás időpontja 2018. augusztus 22-26. 

  Gyülekező: augusztus 22-én (szerda) 7:45-kor a buszpályaudvaron egyenruhában 

(akinek van). Akik nem fizetik be addig a tanyázás díját, azok még a buszindulás előtt 

megtehetik. (A busz 8:20-kor indul.) 

 Visszaérkezés: augusztus 26-án (vasárnap) 14:45-kor a buszpályaudvarra 

 A tanyázás díját a bekezdés végén található táblázat foglalja össze. Gyermeküket egyedül 

nevelő szülő esetén a gyerekszámot duplázva vesszük figyelembe. A tábordíj fizetésére az 

augusztus 20-ai csomagleadásnál, illetve a busz indulás előtt lesz lehetőség. 

Tanyázás díja 

1 illetve 2 gyermek esetén 9000 

3 gyermek esetén 8000 

4 illetve több gyermek esetén 7000 

vezetőknek 5000 

 

 Azoknak a vezetőknek, akik a táborban is ott voltak, további 2000 Ft kedvezmény jár. Akinek 

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

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

se maradjon otthon!  

 A tanyázáshoz a szülőknek kell nyilatkozniuk gyermekük egészségi állapotáról a tanyázást 

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

megtehetik a mellékelt EÜ nyilatkozaton, melyet a tanyázásra hozzanak magukkal a 

gyerekek! A nyilatkozatok papírformában hozzáférhetőek lesznek a szülőin. Kérnénk, 

ezeket ne az indulásnál töltsék ki, mert erre ott már nem lesz idő! 

 Mivel menetrend szerinti járattal utazunk, ezért kérnénk, hogy a nagytáskákat augusztus 

20-án (vasárnap) 16:00-20:00 között hozzák be a plébániára. A levélhez mellékelve 

található egy felszerelés lista, ami segítség lehet a pakolásnál. 

 A szerdai indulásnál mindenkinél legyen egy kis hátizsákban esőkabát, aznapi hidegélelem 

(ebéd, vacsora), megfelelő mennyiségű víz (1-2 liter), diákigazolvány. 
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 Tanyázásunk támogatására adományokat is szívesen várunk, ami elsősorban tartós 

élelmiszert jelent. Mivel pontos bevásárló listánk van a tanyázásra, ezért kérnénk, a 

felajánlók augusztus 13 és 20 között keressék meg ez ügyben Cséke Dórát 

(dcseke0109@hotmail.com; 70/331-6254), aki összehangolja és gyűjti ezeket. A 

szükségleteinket augusztus 13 után töltjük fel csapatunk honlapjára. Ezt a táblázatot 

folyamatosan frissítjük, ha érkezik felajánlás, ezért ezt kérjük, figyeljék! Kérjük, amit 

felajánlanak, pontosan a felajánlott mennyiségben adják le a plébánián augusztus 20-án 

(vasárnap) 16:00-20:00 között! 

 

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

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

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

 

További szép nyarat kívánunk Cserkészeinknek és a Kedves Szülőknek! 

 

Szekszárd, 2018. augusztus 3. 

Jó munkát! 

 Szegedi Janka 

 rajparancsnok 

 30/304-6637 

 szjanka940130@gmail.com 
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