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Kedves Szülők és Cserkészek! 

Néhány kiegészítés következzen az előző tábori levélhez: 

Indulás: július 6 szerda 8:00, Szekszárd vasútállomás, gyülekező 7:30-7:45 

Érkezés: július 15. péntek 17:54, Szekszárd vasútállomás 

Cuccok és felajánlások leadása: július 3. vasárnap 17:00-18:00 vagy július 4-én hétfőn 16:00 és 

17:00 között a plébánián.  

KNT-ben csapatunk altáborparancsnoka: Pogány Donát Imre (06 30 3465635), altáborparancsnok 

helyettese: Szegedi Domonkos (06 30 3086659) lesznek. 

Első napra ebédre még kérünk, hozzatok magatokkal hideg élelmet, illetve elegendő folyadék is 

legyen nálatok, mert a táborba néhány kilométeres túrával fogunk megérkezni. 

És akkor a korábbi információk még egyszer: 

Tábor időpontja: 2022.07.06. (szerda) – 15. (péntek) 

Helyszín: Bürüs-Szentegát (Szigetvártól délre fekvő erdőség) 

Résztvevők: Simonyi Óbester Raj és idősebbek (Zsálya és Harcsa őrsöktől felfelé)l 

Tábordíj: 

alapdíj 18 000 Ft 

2 gyerek: 17 000 Ft 

3 gyerek: 16 000 Ft 

4+ gyerek: 15 000 Ft 

A központi költségvetésbe történő befizetésen túl az utazást magunk kell megoldjuk, valamint a 

saját programhoz, keretmeséhez, logisztikához szükséges költségeket is a tábordíjból kell fedezzük. 

Tudnivalók: 

 A táborban több százan fogunk együtt táborozni csapatonként külön altáborokban.
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Regisztráció érkezéskor lesz a helyszínen, itt kell a központi tábordíjakat és a kitöltött 

egészségügyi nyilatkozatokat egyben leadnunk, ezért kérünk mindenkit, hogy az induláshoz 

hozza magával mindkettőt. Az alábbi linken találjátok az eü nyilatkozat sablont és tábori 

kisokost.  

https://608hu.wordpress.com/taborozasiportya-segedlet/ 

 Felajánlásként a központi menü és beszerzés miatt csak lekvárt, mézet gyűjtenénk, ezeket 

csomagleadáskor tudjuk átvenni. Ezen felül aki teheti, attól szívesen várunk további anyagi 

felajánlást, a központi költségeken felüli költéseink önerős finanszírozásához. 

 

Szülői értekezletet nem tartunk tábor előtt, de keressetek kérdéssel nyugodtan, amennyiben 

felmerül, vagy valamilyen információ nem állna rendelkezésre. 

 

Mindenkit várunk tehát, életre szóló élmény szokott lenni egy több száz fős kerületi cserkésztábor! 

 

Budapest, 2022.07.02.  Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 

https://608hu.wordpress.com/taborozasiportya-segedlet/

