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MEGHÍVÓ CSERKÉSZ TÉLI TÚRÁRA 

 

Hagyományos téli túrát szervezünk a Börzsönybe, melyre kicsiket és nagyokat egyaránt várunk!  
Sok hó, hűhó és játék lesz!  
 

Indulás: 2014. március 1. szombat  8:30-kor a telepi templom elől!! 
Utazás: autóbusszal (egész a szállásig és vissza) 
Hazaérkezés: 2014. március 2. vasárnap 16 óra telepi templomhoz. 
 

Jelentkezés: 2000 Ft/ fő előleg befizetésével (ezt a foglalások miatt visszaadni nem tudjuk), valamint a 
mellékelt nyilatkozat kitöltésével a Cseverésző bálon, vagy legkésőbb február 9-ig (vasárnap) az 
őrsvezetőknél. Határidőn túli jelentkezéseket, csak 500Ft/fő késedelmi díj ellenében fogadunk.  
 

Jelentkezés feltételei: 
1) Az őrsvezetőhöz eljuttatott, minden adattal kitöltött ADATLAP, melyet kérünk az őrsvezetőknek e- 
mailben elküldeni (Csapattagság adatfrissítéséhez szükséges). 
2) Jelentkezési lap téli túrára 
3) Előleg befizetése 
 

Szállás: Diósjenői iskola (fűtött) 
Költség: 1 gyerek esetén: 5000 Ft/ fő 
    2 gyerek esetén: 4000 Ft/ fő 
    3 vagy több gyerek esetén: 3000 Ft/ fő 
 

Felszerelés: 
- 2 garnitúra ruha, hogy váltáshoz legyen száraz ruhád 
- Túrabakancs + 1 cipő váltáshoz + 1 papucs 
- Hálózsák!!! És IZOLIR (polifoam)! 
- Tányér, evőeszköz!!! 
- Fogkefe, fogkrém  
- Bicska, zseblámpa 
- 1 napi hideg élelem, az első közös étkezés a szombat esti vacsora 
- 2 pár kesztyű, sapka, sál 
- Popsi- tepsi 
- Túraköltség! (mindenkinek a maradék) 
- Kis hátizsák rövidebb túrához 
- Mobiltelefont, mp3 lejátszót, stb. kérjük NE hozzanak a gyerekek, amennyiben mégis, akkor az a túra alatt, 

az őrsvezetőknél lesz! 
 
 

Szülői nyilatkozat  
(Jelentkezési lap) 

 

……………………………………………………………..………………………………. nevű gyermekemet 
elengedem a  2014-as cserkész téli túrára, amelyet az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat szervez. 
 

Kérjük a kedves szülőket, hogy több gyermek esetén, legyenek kedvesek mindegyikük részére kitölteni a 
jelentkezési lapot! 
 

Gyermek őrsének neve:…………………………….. 

Szülő telefonszáma:………………………………… 

Szülő e-mail címe:………………………………….. 

Lakáscím:…………………………………………... 
 

         ……………………………. 
          Szülő aláírása 

 

 



Hírek: 

• Bakancs akció 
Ismét bakancs akció a budakalászi Cserkészházban. Az akció keretében adományokat köszönettel fogadunk 
cserkészházunk fejlesztése és műjégpálya kialakítása céljára: 3000 és 12000 Ft közötti támogatásokat egy 
pár  bakancsátadásával köszönünk meg, mely a helyszínen felpróbálható. Egy fő max. 3 párt vihet. Használt, de jó 
minőségű korcsolyát köszönettel fogadunk, 1000 Ft-os adományként beszámítjuk. 
Időpontok: csak vezetőknek 50% kedvezménnyel már jan.29. szerda 18órától 20 óráig, nem 
vezető csapattagoknak (befizetett 2013-as tagdíj) már jan. 30. csütörtök 17 órától. Másoknak január 30. 
csütörtök 18-20 óra, jan. 31. péntek 19-21 óra, valamint február 1. szombat 10-18 óra között.(ameddig a 
készlet tart). 
Minden érdeklődőt - nem csak cserkészeket - örömmel várunk, lehet hívni barátokat, ismerősöket, családtagokat 
is! Terjesszétek köreitekben! 
További info: Wettstein Andrásnál 30 305-7305 

• Cseverésző bál 
Az 1111-es Szent István Cserkészcsapat szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 2014. február 1-jén 
tartandó CseVeRéSző Báljára!  
Helyszín: Budakalász, Kós Károly Művelődési Központ,  Faluház, Bálterem  
Kapunyitás 19 órakor, nyitótánc 20 órakor, éjfélkor tombolasorsolás. 
A rendezvény ún. Batyusbál lesz, ezért kérünk mindenkit, hogy hozza magával az enni- és innivalót, amit 
fogyasztani kíván, és szívesen megosztana az asztaltársaságával is. A csapat támogatására adományjegyeket lehet 
venni: 1 fő: 1000 Ft, családi / támogatói: 5000 Ft 
Érdeklődni lehet: Vörös Viktória: 20/219-63-03 vagy Tolonics Kristóf: 70/430-46-32 

• Korcsolyapálya 
A Cserkészháznál 500nm-es műjégpályát tudnánk megnyitni 2014/15 téli szezonban, amennyiben sikerül egy 
hatékony közösségi összefogást létrehozni.  A terep előkészítés megtörtént, de további SEGÍTSÉG KELL! Várjuk 
és kérjük azok segítségét, támogatását, akik műjégpálya létrehozásában tudnának segíteni vagy támogatót, 
befektetőt, magánszemély vagy céges szponzort találni. 
További kapcsolat: wett.andras@gmail.com vagy 30 3057305 

• Cserkészház 
kiváló helyszín nagy létszámú /100-200 fős/ közösségi találkozók, rendezvények, céges találkozók, bálok, 
születésnapi bulik szervezéséhez: kültéren /strandröplabda-, focipálya, tűzrakóhely, tollaslabda/ és beltéren 
egyaránt 3 teremmel, konyhával, vizes blokkal és 3 ping pong asztallal, teremhokival, színpaddal! Részletes 
ismertető és bérleti díjak www.cserkeszek.hu honlapon. 
Foglalás: cshazbudakalasz@googlegroups.com,  vagy 20 220-3541 
 
 

 



Kérünk mindenkit, aki megteheti, hogy 

ADÓJA 1 %-ának felajánlásával támogassa a 

 budakalászi  ifjúságot : 
 

T E R M É S Z E T  --  S P O R T  --  K Ö Z Ö S S É G 
 

Köszönjük, hogy ezzel segítik 
cserkészcsapatunk munkáját, terveink 
megvalósítását /grund, cserkészház, 
évközi programok, táborok, stb./ 
Tevékenységeinkkel, akcióinkkal 
szeretnénk elősegíteni a helyi fiatalok  
természet közeli szabadidős 
sportolásának, kulturális és egyéb 
rendezvényeinek lehetőségeit 

NEMCSAK  CSERKÉSZEKNEK. 

 
Az alábbi előre kitöltött nyilatkozatot csak 
le kell vágnia, saját névvel, lakcímmel és 
adószámmal „megcímzett”, valamint a ragasztást keresztező aláírással ellátott szabványméretű borítékba 
kell helyeznie, az adóbevallás egyéb kitöltött nyomtatványai mellé. 
 
Köszönettel: 
1111. Szent István Cserkészcsapat 
www.cserkeszek.hu 
 
Kérjük a nyilatkozatot a  szaggatott vonal mentén vágja le, és tegye bele egy szabvány méretű borítékba. A borítékra írja rá a nevét, 
címét és adószámát, a ragasztást keresztezve írja alá, majd  tegye bele az adóbevallásába. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------Itt vágja le!------------------------------------------------ 

RENDELKEZ Ő NYILATKOZAT 
BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 

A kedvezményezett adószáma: 

18672844-1-13 
 

 A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem kötelező. 

Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány  

TUDNIVALÓK  

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített 
intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja 
meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS! 
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT  
ontosan tünteti fel.   

 


