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Sártványpuszta 2012.
Tájékoztató a nyári csapattáborról

Kedves Szülők és Kedves Csapattagok!
Az idei nyári nagytáborunk részleteiről szeretnénk tájékoztatni önöket. 

Helyszín:
Csapattáborunk helyszíne Sártványpuszta (Gerecse, Tardos közelében, Komárom-Esztergom megye).

Időpont:
2012. augusztus 7-től (kedd) 18-ig (szombat) – cserkészeknek, rovereknek
2012. augusztus 12-től (vasárnap) 18-ig (szombat) – farkaskölyköknek
A tábort előkészítő előtáborra (építkezési, pakolási és előkészítő feladatok: augusztus 4-6.), és a táborzáró utótáborra (elpakolás,  
hazaszállítás, raktári rendszerezés: augusztus 19.) külön lehet jelentkezni a 14 éven felülieknek.)

A táborba a leutazás a 12. életévét betöltött őrsöknek (Pókbangó, Szamóca, Ribizli, Szürkemarha, 
Bölény, Menyét) kerékpárral fog történni. Amennyiben ez problémát jelentene, kérjük, hogy keressék meg 
a gyermekük őrsvezetőjét. (A biciklivel nem rendelkezőknek is igyekszünk majd kölcsön-járművet szerezni.)

A kerékpáros őrsök csak alap felszereléssel utaznak; a nagytáskákat külön járművel szállítjuk a 
tábor helyszínére. A csomagoknak két leadási lehetőséget biztosítunk: augusztus 3-án (péntek) és 
augusztus 6-án (hétfő). Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint a korábbi nappal számoljon. (A leadás 
időpontjának pontosítása a következő tábori levélben!)

Lekvárokat és egyéb adományokat a tárorra szintén a csomag leadásokkor várjuk köszönettel.
Fontos információ a részvétellel kapcsolatban, hogy a táborban csak annak teljes időtartamában 

lehet részt venni, résztáborozás nincsen. Ha ezzel kapcsolatban bármi problémájuk vagy kérdésük van, 
kérjük, hogy forduljanak a táborszervezőkhöz (elérhetőségek legalul)!

A részvételi díj befizetése a szokásnak megfelelően két részletben történik.
A kedvezményes első részlet mindenkinek egységesen 5.000 Ft, ezt kérjük, hogy május 31-ig Gieszer 
Bálint  számlájára  utalják  (11773377-00718219-00000000,  a  megjegyzés  rovatban  kérjük,  hogy 
tüntessék fel a gyermek nevét, tábordíj első részlet), vagy zárt és névvel ellátott borítékban juttassák el 
az  őrsvezetőknek,  rajvezetőnek,  vagy  a  csapatparancsnoknak!  A  támogatáskérések  leadásának  a 
határideje szintén ez az időpont (részletek a jelentkezési lapon). 

A csapat által nyújtott megítélt szociális támogatások a tábordíj második részletében jelennek meg.

A második részlet összegéről június elején tájékoztatjuk önöket. Az összeget az első részlethez hasonlóan 
várjuk, a fizetési határidő június 30. (szombat). (A tábor az előző évek tapasztalatai alapján 18.000 Ft körül lesz a 
cserkészeknek.) 

Határidő  utáni  befizetés  esetén  késedelmi  díjat  számolunk  fel,  mindkét  részlet  esetében 
1000 Ft-tal nő az összeg. Visszamondás esetén az első részletet június 30-ig tudjuk visszafizetni, a tábort 
előkészítő kiadások miatt. 

A tábori részvétel feltételei:
 kitöltött  és  aláírt  jelentkezési  lap  leadása  cserkészeknél  az  őrsgyűlésen  az  őrsvezetőnek, 
farkaskölyköknél a rajvezetőnek május 31-ig.
 Egyszerűbbé vált a gyermekeknek szervezett táborok előtti egészségügyi igazolás kiállítása, már nem 
kell  elmenni  a  háziorvoshoz  igazolást  kérni,  elegendő  lesz  a  szülő,  illetve  gondviselő  által  kitöltött 
nyilatkozat.
 A vezetőség 2009. április 27-i döntése értelmében: „Csak az jöhet táborba, aki befizette a tag- és 
tábordíjat, és minden egyéb tartozását a csapat felé

A pontos indulási és érkezési időpontokról, találkozási helyszínekről, a szükséges felszerelések listájáról, 
és minden további szükséges információról a második körlevélben adunk tájékoztatást! Kérjük, hogy a 
táborral kapcsolatos kérdéseikkel elsősorban a táborszervező vezetőket keressék: 
Martinovich András (20/2265381), Gieszer Bálint (20/5481273) Pethes Laura (20/4244577)

Budapest, 2012. május 3. Martinovich András táborparancsnok
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Tábori jelentkezési lap 2012.

(Gyermekenként kérjük, külön példányt töltsön ki!)
Kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadása a körlevélben leírt módon május 31-ig!

Gyermekemet, …………………………………..     -t 2012. augusztus 7-18-ig a 46. sz. Kapisztrán Szent János 
Cserkészcsapat sártványpusztai (Komárom-Esztergom megye) nyári nagytáborába elengedem.

Gyermekemet, …………………………………..     -t 2012. augusztus 12-18-ig a 46. sz. Kapisztrán Szent János 
Cserkészcsapat  sártványpusztai  (Komárom-Esztergom  megye)  nyári  nagytáborának  farkaskölyök 
részére elengedem.

Kérjük, húzza alá a megfelelő állítást:

Gyermekem különösebb felügyelet nélkül úszhat / nem úszhat.

Gyermekem rendszeres gyógyszerellátásra szorul / nem szorul.

Amennyiben igen, kérjük,  részletesen írja le milyenre (+egyéb fontos tudnivaló gyermekem egészségi 
állapotáról [allergia, utazási betegség, érzékenység stb.]):

Pókbangó, Szamóca, Ribizli, Szürkemarha, Bölény és Menyét őrsök részére:

Gyermekemet biciklivel elengedem a táborba / nem engedem.

Ha igen, a nagy táskát augusztus 3-án / 6-án fogjuk leadni.

Elő- és Utótábori jelentkezési csatolmány – csak 14 éven felülieknek

Gyermekem jelentkezik a (fent jelölt) csapattábort előkészítő előtáborba 2012. augusztus 4-6-ig. 

…………………………….
Szülő aláírása

Gyermekem jelentkezik a (fent jelölt) csapattábor utáni rendezést végző utótáborba 2012. augusztus 18-
19-ig.

 …………………………….
Szülő aláírása

Figyelem! Egyidejűleg elő-, és utótáborra is csak 14. életévet betöltött cserkészek jelentkezhetnek! A jelentkezők közül 
túljelentkezés esetén a táborszervezők választják ki a résztvevőket! (az eredményről időben értesítünk mindenkit e-mailen) Az elő-, 
és utótábornak külön költsége nincs.
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Tábordíj-támogatási kérelem (opcionális):

1000  2000  3000  4000  5000 Ft-ot  /….fő támogatást szeretnék igényelni!

Indoklás:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és gondoskodni fogok gyermekem 
tábori alkalmassági igazolásáról:

…………………………….
Szülő aláírása
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