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Kedves Szülők, Kedves Cserkészek! 

Következzen még egyszer néhány fontosabb információ a táborról. 

 Helyszín: Mozsgó mellett. 

 Résztvevők: Süni, Málna, Levendula, Rozsomák, Barackvirág, Aligátor őrsök, vándorok, 

vezetők, felnőttcserkészeink. 

 A tábor időpontja a cserkészeknek: július 13-21.  

  Gyülekező: júl. 13-án (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. 21-én (vasárnap) 14:45-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 tanyázásra is terveznek menni, annak alkalmával további 

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), Szegedi Sebestyénnek (30/209-8479), vagy az őket helyettesítő 

vezetőnknek. A tábordíj befizetésre az alábbi lehetőségek vannak: 

 2019.07.07. vasárnap a ¾ 9 és a 11-es mise után a plébánián 

 2019.07.11. csütörtök 16 óra körül a plébánián 

 2019.07.13. 12:35 indulás előtt a buszpályaudvaron 

 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 különbusszal utazunk Mozsgóra, ezért kérjük, hogy cserkészeink felszerelésüket 

hozzák magukkal a buszhoz. A nagy és kishátizsákokon felüli felszerelést az esetleges 
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felajánlásokkal együtt lesz lehetőség leadni az előtáborba történő utazás előtt, júl. 11-én 

(csütörtökön) 15:30-16:30 között a cserkészotthonban. 

 A cserkészeknél a szombati indulásnál a kishátizsákban az alábbi dolgok legyenek: esőkabát, 

hidegélelem (szombati útra és vacsorára), megfelelő mennyiségű víz (1-2 liter), diákigazolvány, 

EÜ igazolás. A buszozás után a táborba 1-2 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 júl. 

5. és júl. 10. között keressék meg Szegedi Sebit (szegedi.seb0611@gmail.com; 30/209-8479) a 

felajánlás ügyében, ki összehangolja és gyűjti ezeket. A felajánlható tételeket az alábbi 

táblázatban ( 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVQ0JlmWqRzFdoqWZniKLNb95jG55XPcjDvX8hqkX

Mc/edit?fbclid=IwAR2Riekm3q8Fm4ISLNZukkVLpInYE93eFaMzhZXDhSPErH4S3zg6P3IFT9U ) 

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

felajánlanak, azt pontosan a felajánlott mennyiségben adják le a plébánián júl. 11-én 

(csütörtökön) 15:30-16:30 között! 

 

 

 

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

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

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

Szekszárd, 2019.07.04. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos csst. 
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