
660088..  SSCCHHOOLLAA  CCAARRIITTAATTIISS  CCSSEERRKKÉÉSSZZCCSSAAPPAATT  
|Cím| 7100 Szekszárd, Béla kir. tér 9. 
|Postacím| 7100 Szekszárd, Bottyán-hegyi ltp. 19. 2. emelet 12. ajtó 
|Honlap| www.608hu.wordpress.com 

csapatparancsok 

|Drótposta| 608@cserkesz.hu
|Telefon| +36 30 308 6659

oldal 1 / 2 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek!

Összefoglalnánk csapattáborainkra való készülés és pakolás fontosabb tudnivalóit. Ezeket 

évközben mi is igyekszünk tudatosítani a gyerekekben, de jó lenne, ha a szülők is hangsúlyoznák és 

figyelembe vennék otthon az alábbiakat! Mindezzel otthon is tudjuk segíteni a gyermekek 

készülését, fejleszthetjük tudatosságukat, önállóságukat. Segítségüket előre köszönjük!

A cserkésztábor nem egyenlő egy nyaralással, itt a sok játék és érdekes program mellett 

kell dolgozni is, hisz a tábort magunk építjük fel. Aki pedig eljön a táborunka, az 

engedelmeskedjen feljebbvalóinak, és vegye ki a részét a munkából!

A táborba nagyrészt kötött programok vannak, nem csinálhatjuk mindig azt, amihez éppen 

kedvünk szottyan!

Aki évközben ritkán járt őrsi foglalkozásokra és más cserkészprogramokra, esetleg nagyon 

fegyelmezetlen volt, az nem igazán való cserkésztáborba.

A gyerekek minél jobban vegyenek részt a pakolásban! Jó, ha tudják, mi az övék, és mit hol 

találnak. A nagyobbak már mindent maguk pakoljanak, a szülők legfeljebb ellenőrizzék, 

hogy minden rendben van-e!

Csak azt és csak annyit pakoljunk a felszerelésünkbe, amennyi valóban szükséges! A 

pakoláshoz a hátoldalon találunk segédletként egy felszereléslistát!

Bizonyos felszerelésekből érdemes tartalékot is pakolni (elem, zokni, alsónemű, póló).

A táborba a nagyok többnyire maguk viszik ki a felszerelésüket, gyakran 8-10 km-t is 

gyalogolniuk kell, így fokozottan ügyelniük kell a felszerelés összeállítására.

Amire lehet, tegyük rá a gyerekek monogramját (étkészlet, ruhák), mert könnyen keveredik 

a felszerelés. A monogram legyen tartós, még az alkoholos filc is lekopik a mosogatással. 

Javasoljuk a hímzést, illetve a körömlakkot.

Az esőkabát lehetőleg az egész testet védje, s legyen mindenkinek vízhatlan cipője, illetve 

csak bejáratott lábbeliket hozzunk a táborba!

Sapka, napkrém (min. 30-as faktorral), szúnyog- és kullancsriasztó is legyen mindenkinél! 

Persze a napkrémet, illetve a szúnyog- és kullancsriasztót lehet összefogva is hozni.

Csak közösen eszünk! Ha édességet, rágcsálnivalót, üdítőt hozunk, abból mindenki kap!

A tábor tökéletes alkalom az önállóság növelésére, ezért a gyerekek ne hozzanak mobilt! 

Az őrsvezetőknél van mobil, akik csak akkor jelentkeznek, ha gond van. Kérnénk, hogy a 

szülők is csak akkor jelentkezzenek, ha baj történt, lehetőleg feleslegesen ne keltsünk 

honvágyat!

Az eső nem jelenti a tábor végét. Nem kell aggódni, a táborban pontosan látjuk, mi az a 

határ, amikor már tábort kell bontani, és mi az, aminél még érdemes maradni.

Az elpakolás a bepakoláshoz hasonlóan a cserkészek feladata, melybe beletartozik a 

felszerelés tisztítása, rendbetétele is. Korukhoz mérten ebben is vegyenek részt a 

gyerekek!

Jó munkát és táborozást!
A csapat vezetősége

 Szegedi Domonkos  csst.
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Csapatunk táborozására az alábbi felszerelést kell összeállítani:

EÜ nyilatkozat

(A tábort megelőző négy nap valamelyikén)

Tb. kártya (másolata)

Diákigazolvány

Szedett gyógyszerek

Tábordíj

Cserkészing (ha van), ebben utazunk
Nyakkendő, nyakkendőgyűrű (ha van)

Csapat- vagy rajpóló

Esőkabát

Sapka

Vízhatlan cipő/bakancs (bejáratott!)
Sportcipő

Papucs/szandál

Hátizsák
Kisebb hátizsák kiránduláshoz
Hálózsák
Laticel

Fürdőruha (nem mindig kell, de inkább legyen)
Rövid- és hosszúnadrágok
Pólók
Pulóverek
Zoknik
Fehérnemű
Hálóruha

Tisztasági zsák
Szappan, sampon (lebomló)
Törölköző
Fogkefe
Fogkrém

Csajkazsák

Csajka/hőálló tányér

Bögre

Evőeszközök

Konyharuha

Kulacs/flakon (min. 1,5-2 l)

Zseblámpa/fejlámpa (tartalékelemmel)
Bicska

Füzet

Íróeszköz

Nylon zacskók

Szúnyog- és kullancsriasztó

Napkrém

Papírzsebkendő

Nem szabad hozni:

Elektromos játék

Mobiltelefon (hozhat, csak ne használja)




