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Kedves Szülők és Cserkészek! 

Következzen néhány fontos információ a közelgő nyári tábor kapcsán. 

 Nyári csapattáborunk Kisszékely mellett lesz, időpontja 2020.08.07-13 (péntek-csütörtök), a 

jelenlegi és leendő vezetőkkel még egy napot ráhúzunk péntekig csapatépítő, jövőtervező céllal. 

o Indulás: szekszárdi buszpályaudvarról (különbusszal) péntek 14:30 (gyülekező 14:10-kor) 

o Érkezés: Süni és Málna őrs csütörtökön 12:00 a szekszárdi pályaudvaron, 

   Rozsomák/Levendula+ pénteken 19:30 szekszárdi pályaudvaron 

A különbuszos közlekedés miatt a nagy csomagokat idén nem kell leadni. 

o A tábor díja a korábbi évekhez hasonlóan 11.000 Ft. Testvérek számától függően az alábbi 

kedvezményes részvételi díjat tudjuk felkínálni: 

 2 gyerek a családban: 10000 Ft/fő 

 3 gyerek a családban: 9000 Ft/fő 

 4+gyerek a családban: 8000 Ft/fő 

o Vezetőinknek, akik a kiscserkész portyán is segédkeznek majd további 1500 Ft 

kedvezmény tudunk adni. Emellett kérném, hogy akinek gondja van a fenti összeggel, 

keressen meg bizalommal, csak a tábordíj miatt nem szeretnénk senkit itthon hagyni 

tekintve a mostani járványhelyzet okozta esetleges nehézségeket. 

o Péntek délutánra, estére kell még hideg élelmet hozni, szombattól a tábori konyha fog 

gondoskodni az élelemről. Szívesen fogadjuk idén is az élelmiszer felajánlásokat a 

tábordíjon túlmenően. Az alábbi szerkeszthető linken lehet jelezni, ha valaki hozzá tudna 

járulni élelmiszer felajánlással is a tábor sikeréhez. 

https://drive.google.com/file/d/17_dhg2h-Dw_buItFONVrTEQjV9K6ic1l/view?usp=sharing 

o Kérünk mindenkit, hogy az őrsvezetőknek adjátok le a gyerekek pólóméretét még a héten 

(XS, S, M, L, XL, XXL), készülni fog ugyanis egy tábori póló. 

o Szükséges hozni: 

 Diákigazolvány 

 Kitöltött eü-nyilatkozat (csatolva) 

 Túracipő 

 Réteges öltözet, váltóruhák 

https://drive.google.com/file/d/17_dhg2h-Dw_buItFONVrTEQjV9K6ic1l/view?usp=sharing
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 Fejfedő/sapka 

 Polifoam, hálózsák 

 Csajka (étkező felszerelés) 

 Zseblámpa, esőkabát 

 Tisztálkodási kellékek 

Bátaszék, 2020.07.21.   Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 


