Külföldi Magyar Cserkészszövetség
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • FÉDÉRATION DES SCOUTS
HONGROIS Á L’EXTÉRIEUR • UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND

CSERKÉSZ REGÖSTÁBOR
Kedves Cserkésztestvérek, Szülők és Barátok!
Kerületi cserkész regöstábort és regös-segédtisztképző tábort tartunk
Magyarországon augusztusban. Erre a különleges táborra szeretnénk
meghívni benneteket, ahol Palócföld szívében festői környezetben sátorozunk.

SZABADBA CSERKÉSZ, IRÁNY KAZÁR!
Mi vár rátok?
Kirándulások, tábortüzek, építkezés, kézműves foglalkozások, táncoktatás és még sok meglepetés
Ezenkívül természetesen új barátságok alakulnak, miközben felejthetetlen kalandokban lesz
részetek.
Kazár nemcsak népviseletéről, konyha művészetéről és vendégszeretetéről híres, hanem sok
minden egyébről is. Fedezzük fel együtt a palóc emberek világát! Várunk titeket is!

Jó munkát!

Jablonkay Lydia cscst.

Schenk Júlia rst.

táborparancsnok

altáborparancsnok

Jablonkay Lydia & Schenk Júlia
regosiroda@gmail.com

A tábor időpontja:

2021. augusztus 13 – 21.

Érkezés:

2021. augusztus 13., péntek, 12.00 óra, zászlófelvonás és ebédre
(hozzatok magatokkal hideg ebédet)

Táborzárás:

2021. augusztus 21., szombat, 12.00 óra

A tábor helye:

3127 Kazár, Fesztivál tér - Kossuth Lajos út 2., Magyarország
48.0318918,19.7761341,23384

Korhatár:

betöltött 12. életév
Munkára kész felnőtteket és cserkészszülőket szeretettel várunk!

Jelentkezés:

Július 29-ig a Google Forms-on keresztül.
A jelentkezés a szervezők visszaigazolása után érvényes!
https://forms.gle/iNjy9xV9n48qk2AX8

Tábordíj:

180€ / 60.000 HUF (mely fedezi a teljes ellátást és egyéb költségeket)
A nem KMCSSZ-ből érkezők forintban, a táborban tudnak fizetni egy
csökkentett tábordíjat.
Kérjük, a teljes tábordíjat a regöscserkészek alábbi folyószámlájára legkésőbb
2021. július 29-ig, résztvevő nevének megadásával befizetni:

Név: Ung. Pfadfinder/Jablonkay
IBAN: DE16 6416 3225 1025 4870 01
BIC: GENODES1VHZ
Az utaláskor tüntessétek fel a jelölt nevét, valamint: “CSRT 2021"
A határidő utáni visszamondás esetén 50,00€ (arányokban megfelelő
Forintot) kezelési és szervezési díjat számítunk fel.
Amennyiben a járványügyi intézkedések miatt a tábort le kell mondanunk,
visszafizetjük a teljes tábordíjat.

Járványhelyzet:

A járványügyi rendelkezésektől függően, esetleg szükség lesz tesztre is, de
ezekről még a tábor előtt tájékoztatunk.

Tábori telefon:

+36702485238

Tábori e-mail-cím:

regosiroda@gmail.com

Jablonkay Lydia & Schenk Júlia
regosiroda@gmail.com

Felszerelés:
Mibe pakoljunk? Hátizsákba. Sátortáborban eddig nem vált be a bőrönd!
Mit pakoljunk?
betegbiztosítási kártya egy borítékban, a gyerek nevével megcímezve
drapp színű cserkészing, Hungária, Fórum jelvénnyel és csapatszámmal
nyakkendő, nyakkendő gyűrűvel
keki nadrág (fiúknak), barna szoknya (lányoknak), térdigérő keki/barna zoknik
szennyeszsák
elegendő váltás alsónemű, zokni
pizsama vagy melegítő éjszakára
cserkészpólók illetve felirat nélküli pólók
hosszú- és rövidnadrág
pulóver
tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer, fésű/kefe, napkrém,
szúnyogcsípés elleni krém, ragtapasz)
törölköző – kicsi, nagy
fürdőnadrág/fürdőruha
esőkabát, poncho
fejfedő, napszemüveg
sportcipő, bakancs, gumicsizma
zsebkés, zseblámpa, tartalék elem
kis hátizsák
csajkazsákban: kulacs, csajka, evőeszköz, bögre, törlőruha
hálózsák, kis párna (ha kell)
izolír és akinek kell pokróc (fleece)
kis zsebpénz
kis varrókészlet
fényképezőgép
cserkészkönyv, jegyzetfüzet, írószerszám
táncpróbához: tánccipő, térdigérő próbaszoknya (lányoknak), sportnadrág
(fiúknak), elegendő egyszínű póló
viselet, ha van + pántlika, hajgumi – biztonságos tárolás lesz

Egyáltalán nincs szükség elektromos játékokra.

Jablonkay Lydia & Schenk Júlia
regosiroda@gmail.com

