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2014. tavaszi - nyári programtervek
Május:
• 30. péntek, 18 óra: Tábormegbeszélés és szülői értekezlet a Cserkészháznál.
Minden szülőt és táborozót FELTÉTLENÜL várunk!
• Szintén a tábormegbeszélés a cserkészing és csapatpóló rendelés határideje! (részletek lent)

Június:
•
•
•
•

14. szombat, 10 óra: VIZI PÓBA az Omszki tónál (részletek lent)
14. szombat, 15 óra: VIDRA KUPA az Omszki tónál (részletek lent)
15. vasárnap: Táborelőleg befizetési határidő (ha csak lehet kérjük,
hogy inkább a tábormegbeszélésen fizessék az előlegeket!)
június 27. – július 6: Regőstábor (részletek lent)

Vízi cserkésztábor az Ipolynál
Izgalmas kalandra hívjuk cserkészcsapatunk minden tagját! Idei nyári táborunkat az Ipoly partján egy
világtól elzárt, eldugott vidéken fogjuk megrendezni. Itt a határ szélén fogjuk felépíteni erdei birodalmunkat,
mellyel egyúttal emlékezünk honfoglaló őseinkre, akik immáron több, mint ezer esztendővel ezelőtt telepedtek itt
meg.
Ahogy a honfoglaló nemzetségek, úgy minden őrs felépítheti itt lakóhelyét, melyhez szükség lesz
cserkészismeretekre, vállalkozó kedvre, összefogásra és a viszontagságot közötti helytállásra, kitartásra és
vidámságra. Kalandozásokra is lesz lehetőségünk bőven szárazföldön és vízen egyaránt. Bejárhatjuk az alig
ismert Ipoly vidékét, falvait, valamint a nagyobbakat igazi vadvízi kalandok is várják!
Mindehhez készülni kell őrsönként és
egyénileg
is
elméleti
és
gyakorlati
cserkészismeretekből, vízi cserkésztudásból
egyaránt! Helyt kell állni a cserkészjelölteknek
az újoncpróbán, a kiscserkész jelölteknek a
tábori kis cserkész próbán, és a nagyobbak
közül - akik vízi portyán szeretnének részt
venni - azoknak még a tábor előtt ki kell
állniuk a vízi próbát, a legmerészebbeknek a
kormányosi próbát!
Tanulmányozzátok honfoglaló elődeink
életét, hogy minél aktívabban részt vehessetek
majd a tábori programokon! Jó, ha addig
megtanultok úszni, bár a táborban való
részvételnek ez nem feltétele.
Az Ipoly vadregényes vidékére igazi
vízi cserkésztáborba hívjuk csapatunk
kicsinyeit és nagyjait egyaránt, a kisebbeket
rövidebb időre, a tapasztaltabb táborozókat
hosszabbra. Ne maradjon ki senki ebből a
honfoglalási
élményből,
gyertek
és
készüljetek, ehhez kíván Nektek
Jó Munkát!
Az 1111. Szent István Cserkészcsapat vezetősége.

CSERKÉSZTÁBORI INFORMÁCIÓK
Helyszín: Ipoly mellett egy eldugott tisztáson.
Időpontok:
• július 31. csütörtök 17 órakor TEHERAUTÓ PAKOLÁS Cserkészháznál, melyhez szülői segítséget is
kérünk, elsősorban apáktól. . Ekkor lehet felrakni LEKVÁROKAT (1 üveg lekvárt kérünk minden
táborozótól), valamint zöldség, gyümölcs és egyéb adományokat a tábor számára. Egyéni hátizsákokat
ekkor NE rakjon fel senki a teherautóra!
• augusztus 1. péntektől ELŐTÁBOR
• Tábor időpontja őrsönként eltérő augusztus 4. hétfő – 15. péntek között:
• aug. 4.hétfő - aug 9. szombat:-- mosómedve, koala, partifecske, hópárduc, farkas, leopárd
• aug. 5.kedd - aug 9. szombat -- méhecske, kacsa
• aug. 4.hétfő - aug. 15. péntek -- többi őrs
• Indulási időpont: 4.-én és 5.-én is reggel 8 órakor a telepi templom elöl.
• Szülői látogatás: aug. 9-én szombaton 11 - 17 óra között lesz, részletek lent.
• Teherautó lepakolás: aug. 15. péntek 16 órakor a Cserkészháznál ahova szülői segítőket is várunk!
Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy ne érkezzen
később, és ne távozzon hamarabb a táborból! A részvételi díj ezzel
nem csökkenthető! A tábordíj független a táborban töltött napok számától /kicsik-nagyok esetében is /!
Szülői látogatás:
Szülői látogatás aug. 9. szombat 11 -17 óra között lesz.
• Idén „hagyományos módon” bográcsos szülői főzőversenyre hívunk minden kedves szülőt! Már a tábor előtt lehet
szülői csoportokba szerveződni ezen ünnepi megmérettetésre! Szabadon lehet főzni bármit, de kérjük, hogy a
szülők hozzanak hozzá minden felszerelést (bogrács, ha kell állvány, merőkanál, fakanál) és élelmiszer
alapanyagot, fűszert, stb.
• Aki akar, a tábor közelében alhat sátorban egy éjszakát szombatról vasárnapra. Ha valaki inkább szállást szeretne a
közelben, erre is van lehetőség, tudunk ajánlani, ezt kérjük jelezni, de mindenki maga szervezze.
• Evezési és fürdési lehetőség is lesz az Ipolynál!
• Menetidő autóval Budakalászról kb. max.1 óra 15 perc. Esős időben a táborhoz vezető földút
autóval kicsit nehezebben járható az utolsó párszáz méteren, ezért érdemes túra öltözékben jönni
hátizsákkal.
• A csapat (vagy őrs) számára köszönettel fogadunk sütemény vagy gyümölcs ajándékokat szegény éhező
táborozók számára.
• A szülői látogatás végén du. 5 órakor lehet haza vinni a legkisebb őrsök tagjait. Kérjük, hogy előbb ne tegye ezt
senki! A hazaindulókat szállító busz is ekkor indul. (Akiket a család maga visz haza - és ezt előre jelzi - azok
számára kedvezmény jár a tábordíjból. Részletek a tábordíjaknál.)
Szülői koordinátor segítheti a szülök közös leutazását, ehhez keressük a vállalkozó kedvű szülő jelentkezését! Erről
továbbiakban a szülői levelezési listán lehet tájékozódni.
A táborhely megközelítése:
• M2-es autópályán Parassapusztáig, majd Bernecebaráti felé kell fordulni. Bernecebarátin Tésa felé kell
lekanyarodni. Tésán a falutáblával szemben egy kereszt található, amely mellett földút vezet az erdőn és szántóföld
szélén kb. másfél km hosszan a táborhelyig („Csemetekert” irányába).
• A szülői látogatás napján Tésáról az utat piros műanyag szalagokkal jelölni fogjuk a táborhelyig.
• autóbusz Vámosmikoláról naponta kétszer jár csak Tésa felé.
Táborköltségek:
Táblázatban foglaltuk össze a tábor összköltségét, mely családi kedvezményt tartalmaz:
TÁBOR ÖSSZKÖLTSÉG (Ft/fő)
Táborban töltött napok
táborozó gyerek száma
5
6
12
a családban
1
17 000
18 000
22 000
2
15 000
16 000
19 000
3

13 000

14 000

17 000

4

11 000

12 000

15 000

5

9 000

10 000

12 000

Családi kedvezmény csak határidőig befizetett jelentkezés esetén érvényes!

Össz. tábordíjból levonásra kerül:
1. előleg:
5 000.- Ft / fő
2. hazaszállítás saját autóval: 1 000.- Ft / fő, (ha jelentkezési lapon jelölték)
3. zöld pontok:
egy zöld pont = 1 000.- Ft
Aki további kedvezményt kér tábordíjból szociális ok miatt, kérjük jelezze az őrsvezetőknél vagy táborvezetőségnél.
Jelentkezés és előleg befizetése:
• Május 30. péntektől a tábormegbeszélésen, de LEGKÉSŐBB JÚNIUS 15. VASÁRNAPIG lehet befizetni az
előleget az őrsvezetőknél. Eddig kell leadni a jelentkezési lapot is az őrsvezetőnek. Testvérek esetén is minden
gyerek után külön jelentkezési lapot kell leadni az őrsvezetőknek, valamint a jelentkezéskor 5000 Ft/ fő fizetendő
családban lévő gyerekszámtól függetlenül.
• Csak kitöltött jelentkezési lappal fogadjuk el a jelentkezéseket, gyerekkedvezmény csak határidőig – legkésőbb
június 15. vasárnapig - befizetett jelentkezés esetén érvényesíthető, valamint ezután történő jelentkezés esetén csak
egész tábordíj befizetésével való jelentkezést fogadunk el!
• Előleget nem fizetünk vissza, csak orvosi igazolással igazolt betegség miatt történő lemondás esetén.
• A jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy a kis őrsök szülei a szülői látogatáskor saját autóval hazaszállítják-e
gyermekeiket. Ez esetben 1000 Ft/fő –vel csökken a tábordíj, de csak a fentiekben megjelölt őrsök esetén. Kérjük
más őrsök tagjait ne vigyék ekkor haza!
• Táborba később érkezés, vagy korábban eltávozás nem lehetséges, a tábordíj ezzel nem csökkenthető.
Kapcsolat, elérhetőség:
• A táborba senki ne hozzon mobiltelefont, walkman-t, discman-t, MP3 lejátszót, stb., mert a honfoglalás korában
ezeket még nem ismerték! Aki mégis ezt tenné, attól a tábor elején az őrsvezető begyűjti a készülékeket és a tábor
végén adja csak vissza. Kérjük a szülők se keressék feleslegesen gyermekeiket mobilon! (Ha nincs hír, az jó hír!)
• Sürgős esetben elérhetőek a tábor vezetői:
o Takách Gáspár táborparancsnok (20) 828-9706,
o Lontai Levente altábor parancsnok (30) 252-7985 és
o Rácz Miklós altábor parancsnok (20) 315-2653,
o valamint Andrásfalvy Etelka cspkh. (30) 219-4399 és
o Wettstein András cspk. (30) 305-7305,
o őrsvezetők
Tábori felszerelés lista:
• A táborhelyhez a busztól gyalogolni fogunk (kb.1,5 km), ezért mindenki hátizsákkal jöjjön, valamint a nagyobb
csomagok névvel ellátva legyenek, a hálózsák, izolír vízhatlan csomagolásban.
• Egy napi hideg élelmet mindenki hozzon, valamint kulacsot is! Hátizsák, kulacs portyákhoz is fog kelleni!
Akinek van, hozzon vízhatlan zsákot, hordót vízi portyához! (Hordók teherautóra felrakhatóak előzőleg).
• Cserkészruhában utazunk: nyakkendő, időjárástól függően cserkészing vagy csapatpóló.
• Minden táborozótól kérünk 1 üveg (házi) lekvárt! (ez teherautóra felrakható előzőleg).
• Tábori póló számára 1 db fehér póló (vagy régebbi tábori póló), batikoláshoz még 1 db fehér póló
• TAJ kártya fénymásolata,
• tábordíj hátralévő részlete,
• diákigazolvány, személyi igazolvány
 Hálózsák, izolír, cserkészing, nyakkendő, csapatpóló, 1 teljes száraz felszerelés vízhatlan csomagolásban
(lehetőleg tréningruha, meleg zokni stb. – váltás egyben alvás céljára), fehérneműk, zoknik, pólók, rövidnadrág,
hosszúnadrág, 2 meleg pulóver, tréningruha, túracipő (bakancs), váltócipő, esőkabát, 2 db fürdőruha, törülköző,
szappan, fogkefe, fogkrém, WC papír, kishátizsák (1 napos túrához), bicska, kulacs, kanál, bögre, csajka,
evőeszköz, zseblámpa (pótelem!), gyufa, gyertya, jegyzetfüzet, toll, Újszövetség, hangszer, valamint
 JÓ HA VAN: fényképezőgép, tájoló, látcső, zsebvarró, zsineg, szúnyogriasztó, napolaj, fehér sapka nap ellen,
esetleg nylontasak a csomagoknak nagy eső esetére
NE HOZZ!: Mobiltelefont, walkman-t, discman-t, MP3 lejátszót, stb., mert honfoglalás korában ezeket még nem ismerték!
DE HOZZ: Hangszert, vállalkozó kedvet és segítőkészséget, valamint
KÉSZÜLJ a honfoglalás koráról olvasmányokkal, őrsi készülődéssel!
VIZI PORTYÁN csak az vehet részt, aki a tábor előtt kiállta a vízi próbát, ill. kormányos az lehet, aki kormányosi próbát
tett!

TOVÁBBI HIREK:
SZŰLŐI, CSALÁDOS VIZI TÁBOR:
Igény esetén a kenukkal utótáborozás keretében le lehet evezni Tésától Szobig az Ipolyon (kb. 2-3 nap), és/vagy utána
Szobtól Budakalászig (kb. 2-3 nap). Keresünk ehhez koordináló szülőt, valamint jelentkezőket. Kérjük igényt létszámmal
jelezzék. Aki a cserkésztábor vízi részéhez bármely segítséget tud felajánlani (kedvezményes kenu-és túrakajak bérlés,
evezők, mentőmellények, hordók, valamint hajószállításhoz kölcsön trailer ill. le-és felszállításban segítség) kérem jelezze
szintén mielőbb
Wettstein Andrásnál 30 3057305 vagy wett.andras@gmail.com címen.
VIZI PRÓBA: Június 14. szombaton 10 órakor Omszki tónál lesz!
VIDRA KUPA: június 14.szombat 15 órakor az Omszki tónál családoknak, csoportoknak is ajánljuk az indulást! Utána
vasárnap is szabad evezési lehetőség a tavon.
VIDRA SE TAGSÁG: A csapat tagdíj befizetése egyben a csapatunk tagjai számára térítésmentes (kenu-kajak) használati
jogosultságot is jelent a Vidra csónakházban! (hajókiadási díj 500 Ft/db hajó a csónakmesternél, Hajófoglalás: Greilich
József csónakmesternél (20) 217-5389).
ZÖLD PONTOK:
Az ősszel meghirdetett zöld pont verseny állása alapján 1000 Ft / fő tábordíj kedvezményben részesül az a csapattag,
akinek legalább 1 zöld pontja összegyűlt 2013. szeptember óta, azzal hogy részt vett a grundmunkákon. Családtagok
munkája is beszámít! A ZÖLD PONT NYILVÁNTARTÁSÁRÓL a szülői levelezési listán adunk hírt. További zöld
pontgyűjtési lehetőség a grundmunkákon!
Cserkészruha:
• Akinek nincs, próbálunk közösen beszerezni, ehhez kérjük az igényt jelezni máj.30-ig (tábormegbeszélés) Móri
Krisztinél (30 546-6001).
• A tábormegbeszélésen kell befizetni mind a ingek mind a pólók árát!
• A szülői levelező listára feltöltött Kriszti egy igényfelmérő kérdőívet, kérjük azt töltsék ki!
• Cserkészing díja ugyanúgy, mint tavaly 5000 Ft, ebben benne van az ing varratása és 2 felvarró
• Csapatpóló: 2000 Ft/db MÉRETTEL együtt szintén a fenti kérdőíven lehet igényelni. (kérjük írják be azt is hogy
galléros vagy gallér nélküli pólót szeretnének)
• Minden csapattagnak kell ing, akinek az őrse már legalább 1 táborban részt vett. ( a legkisebbek - Méhecske,
Kacsa, Koala, Leopárd, Partifecske őrsök - számára ez a lehetőség még idén fakultatív)
• Csapatpóló rendelése ajánlott, de nem kötelező.
Regöscserkész-tábor:
Mindenkinek ajánljuk XXV. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábort: Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2014. június
27. – július 6. Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2014. június 30. - július 6.
Egyetemistáknak és felnőtteknek 2014. július 2-6. Regőstáborba minden cserkészt - aki volt már, és aki még nem szeretettel várunk. A tábor helyszíne: Miskolc. Részletek: www.regos.hu
Csapattámogatás:
Kérjük, aki teheti támogassa alapítványunkat, SZENTISTVÁNTELEPI CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNYT, mely AZ ADÓ
1% elfogadására is jogosult, adószáma: 18672844-1-13 valamint adományokat is köszönettel fogad: Számlaszám:
11703006-20063315 OTP,
HONLAPUNK megújult régi sok-sok fotóval előző táborokról is és friss információkkal: www.cserkeszek.hu
A CSERKÉSZHÁZ családi, baráti és céges rendezvényekhez is kibérelhető, ennek részletei is a honlapon.
Csapattagoknak 50% -os kedvezmény!

