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

I. Kerület – Európa / Nyáritábor 2020

Jelentkezési ív: Bejelentkezem, ill. bejelentem gyerekemet
Név: ____________________________________________________________
Utca, házszám: ____________________________________________________
Város, irányítószám: ________________________________________________
Ország: ____________________ Tel: __________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Születési dátum, hely: ______________________________________________
Szülők elérhetősége a tábor alatt: _____________________________________
_________________________________________________________________

Cserkészcsapat név/város:
________________________________
☐ szórvány vagyok
☐ nem vagyok cserkész
Vezetői rang:
☐ őrsvezető, ☐ segédtiszt
☐ cserkésztiszt, ☐ felnőttcserkész

A következő táborba jelentkezem: ☐ Tanya (7-9 éves), ☐ fiú I. / ☐ lány I. (10-12 éves),
☐ fiú II. / ☐ lány II. (13-15 éves), ☐ rover (16-22 éves), ☐ törzs (22+ éves)
Betegbiztosító:

Kártya száma:

Kullancs elleni oltás:

☐ Nincs ☐ Van, érvényes (dátum):

Tetanusz elleni oltás:

☐ Nincs ☐ Van, érvényes (dátum):

Ismert betegség/allergia

☐ Nincs ☐ Van (megnevezés, utasítás):

Gyógyszert szed

☐ Nem

☐ Igen (megnevezés, utasítás):

Egyéb egészségügyi tudnivaló/
kezelőorvos elérhetősége:

☐ Nem

☐ Igen (megnevezés, utasítás):

Gyerekem úszhat felügyelettel

☐ Igen

☐ Nem

Gyerekem zsebkést használhat

☐ Igen

☐ Nem

A nyáritáborra csak egész időre lehet jelentkezni. Kivételes esetben kérjük az érkezési és indulási időpontot megadni.
Részvételi időtől függetlenül, a tábordíjat az egész időre kell befizetni.
Érkezés dátuma:

Indulás dátuma:

Egyéb megjegyzés/információ:

(1) A fenti kérdéseket legjobb tudásom szerint megválaszoltam. (2) Tudom, hogy jelentkezésem elkötelező. (3) Tudomásul veszem a
mellékelt tábori szabályzatot és ezeket megtartom. (4) A csapatparancsnoknak jeleztem részvételi szándékomat/ gyerekem
szándekát. (5) Vállalom, hogy magamról/gyermekeikről fotó- és videofelvételek készüljenek a tábor alatt és ezeket, szigorúan nevek
feltüntetése nélkül, a KMCSSZ a cserkészet népszerűsítésére, az események hirdetésére plakátokon, szóróanyagokon, internetes és
papír alapú újságcikkekben felhasználhatja, valamint a közösségben terjeszthesse. (6) Engedélyezem, hogy a megadott személyes
adatokat a KMCSSZ belső, a tagság és programokon való részvételhez kötődő adminisztrációra, valamint címemet cserkészettel
kapcsolatos közleményekre használja. Aláírásommal egyetértésemet igazolom minden ponttal.
Hely, dátum

Olvasható aláírás

Több gyerek esetében mindegyiknek külön bejelentkező lapra van szüksége!
A lapot e-mailben kell beküldeni a nyaritabor@cserkesz.de címre!
Szőcs László cst. táborpk, Koriandervägen 16, 554 59 Jönköping, Sweden
Tel: +46 70 2768845; email: guru.cserkesz@gmail.com, www.cserkesz.de

Kerületi nyáritábor 2020 – tábori szabályzat:
1.

A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja,
hogy a cserkésztörvények szellemében és a cserkészet szabályai szerint él. Azok megtartása
mindenkire kötelező, aki a cserkészfogadalmat letette vagy részt vesz cserkész megmozdulásokon.

2.

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 a körünkben nincs helye.

4.

Cserkésztáborban 18 éven aluliaknak TILOS a dohányzás. 18 éven felüliek szabad idejükben az erre
kijelölt, elkülönített helyen dohányozhatnak. Amennyiben a tábori élet szenved a dohányzás miatt, a
táborvezető megtilthatja. Dohányozni munkavégzés, főzés alatt tilos.

5.

Cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt alkoholt tartalmazó ital vagy
bármilyen kábítószer fogyasztása SZIGORÚAN TILOS!

7.

A táborhelyét senki sem hagyhatja el a táborparancsnok vagy a napostiszt engedélye nélkül, a
vezetők sem!

8.

Táborhelyen belül csak a törzs tagjai vezethetnek autót. Aki autóval szállít embereket vagy
felszerelést, az gondoskodjon arról, hogy csak pihenten vezessen.

9.

A pihenési lehetőséget éjjel és nappal biztosítani kell (ebédidőben és a takarodó után).
Pihenőidőben és éjjel kerüljük a hangoskodást!

10.

Élő fát kivágni, azokba kést, baltát hajigálni, szöget verni, kérgüket lehántani tilos! Védett virágok
szedése tilos! (Tábornyitáskor erről részletes információt kaptok.)

12.

Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad.

13.

Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, tábori orvosnak,
vagy táborvezetőnek! Kullancscsípést és egészségügyi gondokat táborzáráskor a szülőkkel írásban
közöljük!

14.

Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az a szabadban vagy épületben!

15.

A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell. Szándékos rongálás esetén kártérítést kérünk.

16.

Fiúk és lányok külön sátorban alszanak vegyes őrsök esetében is. Fiúknak lánysátorban nincs semmi
keresnivalójuk és fordítva sem. (Ez nem érvényes házas/élettársakra.)

17.

Gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Főleg akkor, amikor alszanak.

18.

A mobiltelefonokat a tábor elején begyűjtjük.

19.

Bármilyen szabálysértést, veszélyhelyzetet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, a táborvezetőnek
vagy más elöljárónak.

20.

Szabálysértés esetén a táborvezető rendre utasítja, súlyos esetben kizárhatja a táborból a
szabályszegőt, ideiglenesen megvonhatja a vezetői beosztást vagy a vezetői minősítést. Ilyenkor a
szülő kell eljöjjön a gyerekéért, illetve saját költségén haza kell szállíttatania gyerekét.

Szőcs László cst. táborpk, Koriandervägen 16, 554 59 Jönköping, Sweden
Tel: +46 70 2768845; email: guru.cserkesz@gmail.com, www.cserkesz.de
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