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I. Kerületi Nagytábor
(időtartam korosztálytól függően változhat)
A tábor helyszíne: Csokonyavisonta (Somogy megye)

Időpontok:











Teherautó felpakolás: júl.4. hétfő 17 órakor Cserkészháznál, melyhez szülői
segítséget is kérünk. Ekkor lehet felrakni egyéni hátizsákokat, valamint
LEKVÁROKAT (1üveg lekvárt kérünk minden táborozótól), valamint zöldség,
gyümölcs és egyéb adományokat a tábor számára.
július 5. keddtől ELŐTÁBOR (vezetőknek)
július 9. szombat – 18. hétfő között lesz a csapat tábora, melyen belül őrsönként eltérőek
az időtartamok:
o júl. 9. szombat - 13. szerda:
szerda Kacsa, Méhecske, Partifecske, Leopárd
o júl. 10. vasárnap - 13. szerda:
szerda Szurikáta, Rozsomákok, Tukán, Róka, Kaméleon
o júl. 9. szombat - 18. hétfő:
hétfő Mosómedve, Sólyom, Pingvin, Puma, Kolala, Farkas, Hópárduc, Kolibri,
Zebra, Mormota, Manguszta, Jégmadár, Jegesmedve, Gatyásölyv és a vezetők
Indulási időpontok
ok és helyszínek:
helyszínek
o 9.-én (szombat) reggel 7:45-kor
7:45
az aquincumi vonatmegállóból (időben gyertek, mert a külön vonat
nem vár)
 Utazás egyenruhában
o 10.-én (vasárnap) reggel 8 órakor a telepi templom elöl (külön busz)
 Utazás csapatpólóban
Érkezési időpontok:
o 13.-án (szerdán) este 19 óra körül a telepi templomhoz (külön busz)
o 18.-án (hétfőn) este 19 óra körül a Cserkészházhoz
Teherautó lepakolás: júl. 18. hétfőn
hétfő 19 órakor a Cserkészháznál ahova szülői segítőket is várunk!

Kapcsolat, elérhetőség:




A táborba senki ne hozzon mobiltelefont, tabletet, discman-t,
t, MP3 lejátszót, stb., mert réges-régen a messzimesszi galaxisban ezeket
ket nem ismerték! Aki mégis ezt tenné, attól a tábor elején az őrsvezető begyűjti a
készülékeket és a tábor végén visszaadja.
visszaadja. Kérjük a szülők se keressék feleslegesen gyermekei
gyermekeiket mobilon!(Ha
nincs hír, az jó hír!)
Sürgős esetben elérhetőek a tábor vezetői:
vezetői
o Lontai Levente táborparancsnok
parancsnok (30) 252-7985,
o Takách Gáspár altáborparancsnok (20) 828-9706,
828
o Rácz Miklós altáborparancsnok (20) 315-2653,
o valamint Andrásfalvy Etelka cspkh.(30)
cspkh
219-4399 és
o Wettstein András cspk.(30
30) 305-7305,
o továbbá az őrsvezetők.

Tábordíj:






a 13.-án hazautazóknak: 14 000 Ft (ebből lejön a már befizetett előleg)
a 18.-án hazautazóknak: 20 000 Ft (ebből lejön a már befizetett előleg)
Aki kedvezményt kért, az e-mailben
mailben értesítést kap a kedvezmény összegéről.
Kérjük hogy a tábordíj fennmaradó részét a táborba hozzák el a gyerekek.
o a 9.-én
én utazók még a vonaton ezt adják oda az őrsvezetőnek.
Kérdés esetén keressék a csapatpénztárost (Konrád Adris - konrad.andris@gmail.com) vagy a táborvezetőket.

Honlapunk: www.cserkeszek.hu

