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Nagytábor Somogyban
2016. júl. 9-től 18.-ig

CSILLAGOK HÁBORÚJA
(időtartam korosztálytól függően változhat)

Galaktikus utazásra invitáljuk a csapat apraja-nagyját
Csokonyavisontára, ahol az I. Cserkészkerület
(Buda és környéke) cserkészei egyesített erővel
szállnak szembe a gonosz birodalommal
és a sötét oldal csábításaival.

Honlapunk: www.cserkeszek.hu
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2016 július 9-18 I. Kerületi Nagytábor (időtartam korosztálytól függően változhat)
Galaktikus utazásra invitáljuk a csapat apraja-nagyját, ahol az I. Cserkészkerület (Buda és környéke) cserkészei
egyesített erővel szállnak szembe a gonosz birodalommal és a sötét oldal csábításaival.
Hogy részese lehess ennek a kalandnak jelentkezz őrsvezetődnél április 30.-ig a csatolt jelentkezési lappal és
5,000 Ft előleggel. A tábor teljes költsége (előleggel együtt) kb. 15-20 forint lesz melyből kedvezmény kérhető,
részletekről pedig folyamatosan tájékoztatjuk majd a csapatot.
A tábor helyszíne: Csokonyavisonta (Somogy megye)

Időpontok:








Tábormegbeszélés és szülői értekezlet: jún. 3. péntek este 6 óra, a Cserkészháznál (Lenfonó Pékség). Minden
szülőt és táborozót FELTÉTLENÜL várunk!
Teherautó felpakolás: júl. 3. vasárnap 17 órakor Cserkészháznál, melyhez szülői segítséget is kérünk,
elsősorban apáktól. Ekkor lehet felrakni egyéni hátizsákokat, valamint LEKVÁROKAT (1üveg lekvárt kérünk
minden táborozótól), valamint zöldség, gyümölcs és egyéb adományokat a tábor számára.
július 4. hétfőtől ELŐTÁBOR (vezetőknek)
július 9. szombat – 18. hétfő között lesz a csapat tábora, melyen belül őrsönként eltérőek az időtartamok:
o júl. 9. szombat - 13. szerda: Kacsa, Méhecske, Partifecske, Leopárd
o júl. 10. vasárnap - 13. szerda: Szurikáta, Rozsomákok, Tukán, Róka, Kaméleon
o júl. 9. szombat - 18. hétfő: Mosómedve, Sólyom, Pingvin, Puma, Kolala, Farkas, Hópárduc, Kolibri,
Zebra, Mormota, Manguszta, Jégmadár, Jegesmedve, Gatyásölyv és a vezetők
Indulási időpont: 9.-én és 10.-én is reggel 8 órakor a telepi templom elöl.
Teherautó lepakolás: júl. 18. hétfő 18 órakor a Cserkészháznál ahova szülői segítőket is várunk!

Jelentkezés és előleg befizetése:
 Ápr. 30. szombatig kell legkésőbb befizetni az az előleget az őrsvezetőknél. Eddig kell leadni a jelentkezési lapot
is az őrsvezetőnek. Tehát összesen jelentkezéskor 5000 Ft/ fő fizetendő családban lévő gyerekszámtól függetlenül.
 Csak kitöltött jelentkezési lappal fogadjuk el a jelentkezéseket, gyerekkedvezmény csak határidőig – legkésőbb
ápr. 30. szombatig - 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.
 Csapatpénztáros: Konrád Andris.
 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 réges-régen a messzimesszi galakszisban ezeket nem ismerték! Aki mégis ezt tenné, attól a tábor elején az őrsvezető begyűjti a
készülékeket és a tábor végén visszaadja. Kérjük a szülők se keressék feleslegesen gyermekeiket mobilon! (Ha
nincs hír, az jó hír!)
 Sürgős esetben elérhetőek a tábor vezetői:
o Lontai Levente táborparancsnok (30) 252-7985,
o Takách Gáspár altábor parancsnok (20) 828-9706,
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 továbbá az őrsvezetők.

Honlapunk: www.cserkeszek.hu
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EGYÉB HIREK:

Csapatmise és keresztút:

Hagyományainkhoz híven, idén is szeretnénk a csapattal együtt készülni Húsvét Szent Ünnepére, ezért szeretettel várunk
minden őrsöt, kicsiket,nagyokat, vezetőket és szülőket is egyaránt (felekezeti hovatartozástól függetlenül!) nagyböjti
csapatmisénkre és utána fáklyás keresztútra a Kálváriára.
Időpont: 2016. március 18 (péntek) 18:00 csapatmise és utána kb 18:45-től keresztút
Helyszín: Szent Kereszt Felmagasztalása Templom és innen indul a közös menet a Kálváriára.
Mindenkit kérünk hozzon egy szál gyertyát/mécsest magával a keresztútra.
Megjelenés egyenruhában!
Húsvét előtti bolhapiac (nemcsak cserkészeknek):

2016.március 19 szombat 10-12 óra között a Cserkészháznál (Budakalász Lenfonó HÉV megálló)
- újrahasznosítható ajándéktárgyak, játékok, sportszer és ruhanemű, stb.
- cserkészingek, csapatpólók, túrafelszerelések, hátizsákok, bakancsok
Mosómedve őrs tagjaira számítunk a bolhapiac lebonyolításában, asztalok előkészítésére a Hópárduc, elpakolására a Farkas
őrs tagjait kérjük
Mindenki árulhatja portékáit egyénileg vagy akár őrsi, családi keretben. Asztalok ingyenesen rendelkezésre állnak, reggel
9 órától. A megmaradt árut kérjük mindenki vigye haza legkésőbb 13 óráig. Adományokat a Cserkészház javára köszönettel
elfogadunk. A programot a Norvég Civil Alap támogatja.
Padlás lepakolás:

2016.március 19 szombat reggel 9 órától kb.16 óráig tervezzük (újra) lepakolni a Cserkészház tetőterét, ehhez APÁK FIÚK segítségére feltétlenül nagy szükség lesz! (Közben anyák és lányok piacolhatnak). Jegesmedve, Jégmadár,
Gatyásölyv, Sólyom, Puma őrsök összes tagjának és egyéb őrsök apáinak segítségére számítunk! Zöld pontok gyűjthetőek!
Cserkészing, csapatpóló:

Készülve a Kerületi Nagy Táborra, szeretnénk rendbe tenni egyenruháinkat, egységesíteni a csapatunk kinézetét. Mindenki
számára lehetőség nyílik egyenruha rendelésre a csapaton keresztül: csapatpólókból, cserkészingekből, felvarrókból,
nyakkendőkből lehet válogatni.
A csapatunk szabályzata kimondja, hogy az újonnan indult őrsöknek a csapatpóló, a legalább egy táborban részt vett, és
nyakkendőt szerzett őrsöknek ill. cserkészeknek a cserkészing a kötelező egyenruha.

A rendeléseket a http://bit.ly/1K7uMkQ címen található űrlap kitöltésével lehet leadni (ezt korábban már hirdettük a szülői
listán). A cím beírható a böngésző címsorába, de szívesen el is küldjük bárkinek újra, aki megkeres minket a
krisztike.mori@gmail.com vagy a barna.bence.off@gmail.com email címek valamelyikén.
Az űrlap súgószövegeiben minden fontos információ megtalálható a rendelés menetéről és az egyenruhákról.
A rendelések leadásának határideje: március 31., csütörtök éjfél.
Jó Munkát!
Benyhe-Móri Krisztina és Barna Bence
Vezetői képzés. (Cserkészbiznic):

Időpont: április 9 – szombat.
Ne felejtsetek el időben jelentkezni a google doksiban hogy tudjuk kikre számíthatunk.
Áprilisi kínálatunk: Játékból jeles, Értő figyelem és 10 perces töltésen,
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3 teremben délelőtt és délután is (azaz 6 lehetőségből választhatsz akár 2-t is). Minden vezetőt, leendő vezetőt és törzstagot szeretettel várunk, azaz a Kolibri, Zebra, Jégmadár és korábbi őrsök összes tagját.
Köszönöm: Csondi
Sátorverés, felszerelés átnézés:
Időpont: április 22. – péntek 17óra és április 23 - szombat 15 óra
SÁTORVERÉS, KÓTÁLLITÁS ÉS TÁBORI ŐRSI FELSZERELÉS ÁTNÉZÉS - minden őrs legalább 2 órára jelenjen
meg, nyári tábori részvétel feltétele. Minden új őrsnek is szüksége lesz sátorra egy időben, ezért a nagyobb fiú őrsöknek
továbbképzés lesz KÓTA- és JURTA ÁLLÍTÁS tárgyakból
Standfoci bajnokság:

Időpont: május 28. – szombat
Idén a megszokottól eltérően, korosztályonként külön napokon lesz megrendezve a bajnokság.
Most a felnőtt kategóriába várjuk a jelentkezéseket, 4+1-es csapatokkal(+csere) folyik majd a küzdelem. Minden
érdeklődőt, szurkolót szívesen látunk! További információk később.
Programfelelős: Takács Benő; takacsbeno@gmail.com
Standröpi bajnokság:

2016. június 25.-én 16:00-i kezdettel ismét Budakalászi Cserkész Strandröplabda Bajnokságot tartunk a Zöld Sziget
röplabda pályáján.
A tavalyiakhoz hasonlóan ifjú és felnőtt csapatokat várunk, a kettő közötti határ 16 év.
Várunk szeretettel minden budakalászi sportembert és cserkészeket az ország minden tájáról
Regöscserkész-tábor:

Mindenkinek ajánljuk XXVII. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábort: 2016. Jún 26. - Júl. 5.
Részletek: www.regos.hu
Csapattámogatás:

Kérjük, aki teheti támogassa alapítványunkat, mely 1% elfogadására is jogosult, valamint adományokat is köszönettel
fogad: SZENTISTVÁNTELEPI CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY 2011 Budakalász Szent László u. 77. Számlaszám:
11703006-20063315 OTP, Adószám: 18672844-1-13
Kitöltött nyomtatvány (amit az adóbevalláshoz lehet csatolni) letölthető innen: www.cserkeszek.hu/1-2










PROGRAMJAINK IDŐRENDBEN:
március 18. - péntek: Csapatmise és keresztút 18:00 Kalászi templom
március 19 - szombat: ÚJRA HASZNOS - CSERKÉSZ BÖRZE (bolhapiac)
március 19 - szombat: GRUNDMUNKA - PADLÁS LEPAKOLÁS

március 31. – csütörtök: Csapatpóló, egyenruha rendelésének határideje.
április 9 – szombat: Vezetői képzés. (Cserkészbiznic)

április 22. és április 23:. Sátorverés, felszerelés átnézés
május 28. – szombat: Strandfoci bajnokság

június 3. péntek TÁBORMEGBESZÉLÉS 18 órakor Cserkészházban

 június 25. szombat: Standröpi bajnokság
Honlapunk: www.cserkeszek.hu

