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

I. Kerület- Európa / Nyári Tábor 2022

Kedves Cserkészek!
A nyári nagytáborban kiscserkészekre, cserkészekre, roverekre és felnőtt cserkészekre sok új kaland vár!
Mit tanult BiPi (Lord Baden Powell) a különböző népektől élete során, amit nem csak a katonai kiképzésben,
hanem később a cserkészetben is alkalmazott? Mely magyar személyekkel találkozunk a kutatásunk során?
Egy izgalmas, különleges életút, melyből sok mindent megtanulhatunk az akkori szokásokról, népekről,
cserkészetről és magáról a cserkészet megalapítójáról is.
Gyertek el, hogy BiPi nyomaiban járva mindezt megismerjük!
Jó munkát!
Varga Árpád, cst. tpk.
Mikor?
Július 30-tól (szombat) augusztus 6-ig (szombat)
Tábornyitás: szombat 10:00
Hosszú út esetén lehetséges az érkezés már pénteken 17:00 órától. Vacsorát mindenki hozzon magának!
Táborzárás: szombat 13:00
Hol?
Hárshegy Cserkészpark, Mennersberg 8, 92280 Kastl, Németország

Jelentkezés : A jelentkezés az online jelentkező rendszeren keresztül történik :
https://jelentkezes.cserkesz.eu/

(Május 15-től június 30-ig)

Itt láthatod, hogy melyik kaland való neked:
altábor
Tanya
Lány 1
Fiú 1
Lány 2
Fiú 2
Rover
Törzs
Felnőtt

korosztály (2022-ben betöltendö)
7- 10 éves
10- 12 éves
10- 12 éves
13- 15 éves
13- 15 éves
16- 25 éves
22+ éves
-

altáborparancsnok
Puskás Eszter kcsst.
Wack Krisztina st.
(Wack Krisztina st.)
Szabó Bernadette st.
Kristmann Mátyás cst.
Jablonkay János st.
Makovi András cst.
Klement Nándor cscst.

Tábordíj :
180€/fő,
ugyanabból a háztartásból a 2. személy
160€/fő,
minden további személy
140€/fő
Átutalandó június 30-ig a következő bankszámlára:
Trägerverein für Ungarische Pfadfinder in West-Europa
IBAN: DE04 4306 0967 1265 8651 02
BIC: GENODEM1GLS
Varga Árpád cst. tpk. Sadrachstraße 38, 6020, Innsbruck, Austria
arpcsa@gmx.de
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Felszerelési lista
Cserkészeknek

Kiscserkészeknek

-Mibe pakoljunk?
Túrahátizsák, mivel a bőrönd itt nem praktikus.

-Mibe pakoljunk?
Bőröndbe, de legyen náluk egy kis túrahátizsák is.

-Fontos:
Betegbiztosítási kártya egy borítékban,
a gyerek nevével megcímezve
-Szabályos cserkészegyenruha:
drapp színű ing, Hungária jelvénnyel
nyakkendő, nyakkendőgyűrűvel
keki/barna nadrág (fiúknak),
keki/barna szoknya vagy szoknyanadrág,
illetve térdig érő barna nadrág (lányoknak)
-Egyéb ruha:
alsónemű, zokni (elegendő)
lányoknak barna harisnyanadrág/zokni
pólók/trikók (3 db lehetőleg cserkésztrikók)
pizsama vagy melegítő éjszakára
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág
(zöld, barna vagy fekete)
pulóver
tisztálkodó felszerelés (fogkefe, fogkrém, hajmosószer,
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni szer)
2 törölköző (kicsi és nagy), fürdőnadrág/fürdőruha
esőkabát vagy poncho, esőnadrág
sapka vagy cserkészkalap
sportcipő és bakancs
gumicsizma (ha nincs, vízhatlan bakancs)
szennyeszsák
-Egyéb
zseblámpa, tartalékelem
zsebkés, bicska
hálózsák, kis párna (ha kell),
szigetelő gyékény és akinek kell pokróc (fleece)
csajkazsákban: csajka, evőeszköz, bögre, 2 törlőruha
kulacs,
jegyzetfüzet, írószerszám, kis varrókészlet

-Fontos:
Betegbiztosítási kártya egy borítékban,
a gyerek nevével megcímezve
-Szabályos cserkészegyenruha:
drapp színű ing, Hungária jelvénnyel
nyakkendő, nyakkendőgyűrűvel
keki/barna nadrág (fiúknak)
keki/barna szoknya/rövidnadrág (lányoknak)
-Egyéb ruha
elegendő váltás alsónemű (bugyi; alsóing), zoknik
pizsama éjszakára
pólók/trikók (lehetőleg cserkésztrikók)
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág,
melegítő
pulóver
tisztálkodó felszerelés (fogkefe, fogkrém, hajmosószer,
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni szer),
2 törölköző (kicsi és nagy)
fürdőnadrág/fürdőruha
esőkabát
fejfedő
sportcipő
bakancs
gumicsizma
papucs
szennyeszsák
-Egyéb
zseblámpa, tartalékelem
kulacs, hálózsák, kis párna (ha kell)
kedvenc maci vagy más fontos állatka
1db barkácsdoboz vagy zsák, amiben legyen
olló, ragasztó, színes filctollak és ceruzák
zsebpénz (10 €)
-Nem kell
elektromos játékok, mobiltelefon, értéktárgyak

zsebpénz (10 €), cserkészkönyv
-Nem kell
elektromos játékok, mobiltelefon, értéktárgyak

Varga Árpád cst. tpk. Sadrachstraße 38, 6020, Innsbruck, Austria
arpcsa@gmx.de

Tábori szabályok
1. A cserkésztörvény 10 pontja az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire nézve kötelező!
2. Egyenruha: A szabályos egyenruha minden cserkészmegmozduláson kötelező. Kivétel a sport és
testi gyakorlatok, főleg nyári hőségben (pl. néptánc, táborépítés, röplabdakupa, nyári portya).
Ilyenkor is igyekezzünk egységes trikót hordani (Kerületi vagy csapatpóló). A nyakkendő viselete
kötelező!
3. A magyar beszéd kötelező! Durva és trágár beszédnek körünkben nincs helye.
4. Dohányzás 18 év alatt tilos.
18 év fölött csak kijelölt helyeken, szabadidőben és ha az altáborparancsnok megendgedte.
Amennyiben a tábori élet szenved a dohányzás miatt, a tpk. betilthatja.
Dohányozni munkavégzés, főzés alatt tilos.
5. Drog: Kivétel nélkül TILTOTT.
6. A táborhelyét senki sem hagyhatja el a tpk., vagy a napostiszt engedélye nélkül, a vezetők sem!
7. Autó: Aki autóval szállít embereket vagy felszerelést, az gondoskodjon arról, hogy csak pihenten
vezessen. Táborhelyen belül csak a törzs tagjai vezethetnek autót. Az autók helye az alsó
parkolóban van.
8. Pihenés: A pihenési lehetőséget éjjel és nappal biztosítani kell (ebédidőben és a takarodó után).
Pihenőidőben és éjjel kerüljük a hangoskodást!
9. Növények: Élő fát kivágni, azokba kést, baltát hajigálni, szeget verni, kérgüket lehántani tilos!
Védet virágok szedése tilos!
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Cserkészház avatás
Augusztus 6.-án, szombaton, 12:00 órakor ünnepélyes keretek között felszenteljük és átadjuk az új közösségi
házunkat. Erre az alkalomra szeretettel várunk mindenkit. Már péntek délután lehet érkezni, de szeretnénk, ha
előtte bejelentkeznétek az alábbi módon :
pl.jablonkay@gmx.net illetve +49 152 04990635
Részletes meghívót is készitünk, melyet júniustól többek között a világhálón lehet majd olvasni (Facebook,
Instagram, …).
Gyertek, ünnepeljünk együtt!
A CsPE elnöksége
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