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Második tájékoztatónk a nyári csapattáborról 

Sártványpuszta 2012. 

 
 

Kedves Szülők, Kedves Csapattagok! 
Második tábori körlevelünkben táborunk részletes tudnivalóit szeretnénk megosztani. 

 

Találkozó (cserkészeknek): 2012. augusztus 7-én (kedd) 

bicikliseknek: reggel 06:30-kor Pasaréten  

Nagyon fontos, hogy a biciklisek bukósisakban, láthatósági mellényben, átnézett (kerekek, fék) méretre 

állított biciklivel és minimális csomaggal jöjjenek a találkozóra! Ajánljuk, hogy szerelővel is nézessék át! 
(nagytáska leadásának részletei lent) 

többieknek: 9:30 Déli pályaudvaron a kijelzőknél 

Találkozó (farkaskölyköknek): 2012. augusztus 12-én (vasárnap), 9:30 Déli pályaudvaron a kijelzőknél 

Visszaérkezés (mindenkinek egységesen): augusztus 18-án (szombaton) 17:35 Déli pályaudvar 

 

A tábor  második részlete: 

cserkészeknek: 12 600 Ft 

farkaskölyköknek: 9 000 Ft 

A második részlet befizetésének határideje július 15. (a határidő után 1000 Ft-tal több lesz a díj) 

A kedvezményt kérők hamarosan kapnak tájékoztatást a fizetendő díjról, email-ben vagy az őrsvezetőktől. 

 

Fizetés módja:  

Utalva: Gieszer Bálint számlájára (OTP 11773377-00982753-00000000 a megjegyzés rovatban kérjük, 

hogy tüntessék fel a gyermek nevét és, hogy tábordíj második részlet) 

Kézpénzben: június 25-én Pasaréten a templom előtt Martinovich Andrásnak. (esetleg az 

őrsvezetőknek) 

Kérjük, aki még nem tette meg, az fizesse be a tagdíjat! (aki haladékot kapott, azt is kérjük, hogy a táborig 

fizesse be) 

 

A pakolásról kérjük, hogy mindenki a kiadott felszereléslista alapján pakoljon, úgy, hogy a listán külön 

megjelölt dolgok a hátizsák tetején (jól elérhető helyen), vagy oldalzsebben legyenek. 

Ezek mind szükséges kellékek, ezek nélkül senki sem jöhet táborba! (Ezek ellenőrzésére az állomáson, 

indulás előtt fog sor kerülni.) Amennyiben valamely eszköz, kellék (pl. bicska, zseblámpa, esőkabát stb.) 

beszerzése nehézségbe ütközik, vagy csak tanácsra van szükség, milyet és hol vegyenek, kérjük forduljanak a 

vezetőkhöz bizalommal. Akinek azonban a 10 eszköz közül valamely felszerelés/kelléke hiányzik, annak meg 

kell vegyük a tábor elején az illető költségén.  

 

Fontos információk a részvétellel kapcsolatban: 

 Mobiltelefont használni a táborban nem lehet, ezért kérjük, hogy a gyerekek ne is hozzák magukkal! Az 

ennek ellenére is lehozott készülékeket az első napon összegyűjtjük és az utolsó napig megőrizzük. (A 

tábor kommunikációs lehetőségeiről ld. alább!) 

 Alkohol és cigaretta lehozatala és birtoklása szigorúan tilos, ezek megszegése a hazaküldés kockázatával 

jár! 

 A tábori részvétel feltétele a teljes egyenruha (hosszú cserkésznadrág, cserkészöv, 2 gubacs, ing, 

nyakkendő). Egyenruha ügyében bármilyen kérdésükkel kérjük forduljanak a gyermekük őrsvezetőjéhez 

vagy az egyenruha felelőshöz. (Novák Kriszti 70/5090873) 

 A tábor részvétel feltétele továbbá az egészséget igazoló papír, amely közösségbe engedi a gyermeket! 

(részletek a körlevél végén) 
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Kommunikációs lehetőségek a táborral: 

A hagyománynak megfelelően idén is fogunk biztosítani levelezési lehetőséget a táborral.  

 

_______ _______ részére 

2834 Tardos 

Cserkésztábor 

 

 (Levelet az adott címre akár a tábor kezdete előtt is lehet küldeni a gyerekeknek, illetve, kérjük ezúttal is 

írjanak vissza majd az általuk írt levelekre. Fontos, hogy csak a „cserkésztábor” jeligéjű leveleket kapjuk meg!) 

 

Mobiltelefon:  

A következő elérhetőségek közül valamelyik biztosan ott lesz az éppen adott napért felelős napostisztnél: 

06-20-226-53-81 (András), 06-20-5481273 (Bálint). 

Amennyiben a térerő miatt egyik szám sem elérhető, küldjenek SMS-t, esetleg hagyjanak üzenetet, és térerővel 

rendelkező helyről visszahívjuk Önöket. 

 

Csomagleadás (bicikliseknek) és adományok: 

A biciklisek közül, aki teheti augusztus 3-án 15-17 óra között adja le a nagytáskáját Pasaréten. 

Lekváradományokat köszönettel fogadunk, ezeket szintén augusztus 3-án (péntek) lehet leadni. Az őrs névvel 

ellátott lekvárokat az adott őrs fogja megkapni. 
(Ha valaki nem tudja 3-án leadni a táskáját semmiképp sem, akkor az induláskor hozza magával.) 
 

 

 

Budapest, 2012. június 16.                                                        a táborszervezők nevében: Martinovich András  
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Felszerelésjegyzék 2012. 

 
Amiket ELLENŐRZÜNK, (különös tekintettel az első táborozókra) legyenek legfölül a nagyhátizsákban: 

 

1. Egyenruha rajtad (hosszú cserkésznadrág, cserkészöv, 2 gubacs [v. nyakkendőgyűrű], ing, nyakkendő)  

2. Bakancs, vagy más erős, vízálló cipő 

3. Csajkazsákban: Csajka vagy műanyag tányér(ok), evőeszközök, bögre (3 dl-es), konyharuha 

4. Bicska vagy tőr (utóbbi csak cserkészeknek), 

5. Zseblámpa (megbízható!), feltöltött akkuval, vagy pótelemmel 

6. Kulacs (min. 1 liter) 

7. Esőkabát, meleg pulóver! 

8. Személyi igazolvány és/vagy diákigazolvány 

9. Igazolás a táborozásra való alkalmasságról 

 

És a nem kevésbé fontos dolgok: 

  Nagy hátizsák csomagoláshoz (benne a dolgok több kisebb zacskóban) 

 Hálózsák, polifoam 

 Hálóruha, váltás fehérnemű (zokni, alsónemű, poló/felsőrész) 7, illetve a cserkészeknek 12 napra  

 Tábori munka-, illetve szabadidőruha 

 Rövidnadrág 

 Melegítő vagy pulóver 

 Tartalékcipő, esetleg szandál 

 Piperecikkek külön zacskóban: tusfürdő, sampon, dezodor, 2 törölköző, fogkefe, fogkrém, fésű 

 Fürdőruha!, sapka a nap ellen 

 Papírzsebkendő, naptej, külön zacskók a szennyesnek 

 Egyéni gyógyszer szükség szerint, írásbeli utasítással 

 Kis hátizsák vagy oldalzsák utazáshoz, kiránduláshoz 

   Ajánlott:   

 Szúnyog- és kullancsriasztó 

 óra, fényképezőgép, iránytű, (turista)térkép a környékről (Gerecse) 

TILOS: 

 mobiltelefon, ékszer, zenelejátszó, egyéb sérülékeny/felesleges kütyü, zsebpénz; 

 alkohol, cigaretta (hazaküldés terhe mellett); 

 „dugikaja” (az utazásra hozott ételeket az első vacsora előtt összegyűjtjük); 

 politikai utalást tartalmazó, vagy illetlen pólók, jelvények, és lányoknak sminkkészlet elhozatala. 

 

Biciklizéshez szükséges felszerelések: 

 Bukósisak és láthatósági mellény 

 Kulacs és útravaló (+ esetleg csoki és/vagy szőlőcukor) 

 Pulóver 

 Esőkabát 

 Bicikli lakat 

 Nagyon ajánlott: defektjavító felszerelés és kis pumpa elhozatala 

 

 

Budapest, 2012. június 16.                                       a 46. sz. Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat vezetősége 
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Tábori egészségügyi nyilatkozat 

 
 

Idén egyszerűsödött az egészségügyi igazolás kiállítása, mostantól a gondviselő is kiállíthatja.  

 

A táborozáson csak az vehet részt, aki arra egészségügyileg alkalmas. A gyermek törvényes képviselője a 

táborozást megelőző négy napon belül, kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozáson részt vevő gyermek 

megfelelő egészségügyi állapotát. A nyilatkozatot legkésőbb a tábor megkezdésekor át kell adni a 

megszervezőjének. 

 

 

 A gyermek neve: ...........................................................................................................................................................  

 

A gyermek születési dátuma: ...................................................................................................................................  

 

A gyermek lakcíme: ......................................................................................................................................................  

 

A gyermek anyjának neve: ........................................................................................................................................  

 

Nyilatkozom arról, hogy a gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, 

váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás illetve tetű- és rühmentes. 

 

Törvényes képviselő neve: ........................................................................................................................................  

 

Aláírása: ............................................................................................................................................................................  

 

Lakcím: ..............................................................................................................................................................................  

 

Telefonos elérhetősége: .............................  ...............................................................................................................  

 

 

 

Dátum: 2012.  ..........................  


