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Kedves Szülők! 

 

Az Ércvitéz raj őszi portyáját 2022. november 11-13 között tartjuk Kismányokon. 

Fontos információk: 

• Gyülekező: 2022. november 11., péntek 17:30-kor a buszpályaudvaron, cserkészegyen-

ruhában (a busz 17:50-kor indul). 

• Érkezés: 2022. november 13., vasárnap 11:00-11:30-ig autókkal (lásd lejjebb)  

Amit hozni kell: 

✓ diákigazolvány 

✓ hálózsák 

✓ lepedő 

✓ alvóruha 

✓ játszóruha (kényelmes, réteges) 

✓ vízhatlan cipő a kiránduláshoz 

✓ váltócipő 

✓ papucs 

✓ esőkabát 

✓ kicsi tisztasági zsák (fogkefe, fogkrém 

stb.) 

✓ zseblámpa 

✓ csajkazsák (csajka, bögre, evőeszkö-

zök) 

✓ péntek estére hideg élelem és ele-

gendő innivaló (a szombati és vasár-

napi élelemről mi gondoskodunk) 

✓ akinek van: cserkészing, nyakkendő 

• Kismányokon közösen veszünk részt szentmisén. 

• A menü összeállítása miatt az ételérzékenységet, allergiát jelezzétek nekem e-mailben va-

sárnap (nov. 06.) estig! 

A portya költsége: 

Eltartott gyermekek száma Portyaköltség 

5+ gyerek 6500 Ft 

4 gyerek 7000 Ft 

3 gyerek 7500 Ft 

2 gyerek 8000 Ft 

1 gyerek 9000 Ft 

vezetők 4500 Ft/fő 

 

• Portyadíj befizetésére indulás előtt, a gyülekezőnél lesz lehetőség. 

• Kérnénk, hogy a portya költségével kapcsolatos problémákat bátran jelezzétek, emiatt senki 

ne maradjon ki a közös élményből! 

• Az eddigi évekhez képest most egy kicsit több segítséget kérnék tőletek a portya lebonyolí-

tásához, ugyanis a vasárnapi buszközlekedés nem az igazi Kismányokról. Ezért amennyiben 

megoldható, titeket szeretnélek megkérni, hogy egymással összebeszélve oldjátok meg a 

gyerekek hazajutását. Bízok a szülői közösség erejében, azonban, ha nem jön össze ele-

gendő sofőri felajánlás, akkor is hazajuttatjuk a gyerekeket. (Szeretném, ha emiatt sem 
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maradna senki otthon, ha ezzel kapcsolatban probléma merülne fel, mindenképp jelezzétek 

nekem!) 

• A hazaúthoz emailben küldtem egy táblázatot, ahova be tudja mindenki írni magát. Az első 

oszlopba azok nevei kerüljenek, akik tudnak kocsival jönni, a második oszlopba, hogy hány 

ember fér még a kocsiba. Az ezt követő oszlopokba írhatják magukat azok, akik helyet fog-

lalnának az adott kocsiban a gyereküknek.  

• Pontos címet és néhány fotót a helyszínről a későbbiekben fogok még küldeni.  

• Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzám emailben (bertaanna1218@gmail.com) vagy te-

lefonon (06303111361)! 

• Előre is köszönöm a hatalmas segítséget és összefogást! 

 

Jó munkát! 

Berta Anna 

rajparancsnok 

mailto:bertaanna1218@gmail.com

