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Cserkésztábor 2017.
-mellékletHelyszín: Tiszajenő, Tiszapart

TISZAJENŐ

Időpont: Augusztus 4.P -17. CS
 Előtábor/Portya: 4.-7. P-H
 Cserkészek:
4.-12. P-SZ
 Kiscserkészek: 12.-17. SZ-CS
 Szülői látogatás és családi nap: Augusztus 12. szombat, melyre minden szülőt,
családtagot és érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagycserkészek: (Farkas, Hópárduc, Jégmadár, Kolibri, Mormota, Mosómedve,
Pingvin, Puma, Sólyom, Zebra)
A cserkész korosztály tábora idén egy portyával indul vízi úton, míg a kiscserkészek
vezetői az előtáborban segédkeznek. A cserkészek tábora a 12. szombati családi napon
zárul, ahol találkozhatnak az érkező kiscserkész őrsökkel.
Kiscserkészek: (Kacsa, Kaméleon, Leopárd, Majom, Méhecske, Partifecske, Róka,
Rozsomák, Szurikáta, Tukán)
A kiscserkészek tábora a családi nappal indul és 5 éjszaka után 17-én csütörtökön jönnek
vissza. Az ő táborukba lehet akár a szülőkkel, vagy a közös busszal érkezni.
Költségek:
Cserkészek (8 éjszaka):
20.000 Ft
(ebből 10.000 Ft előleg!)
Kiscserkészek (5 éjszaka): 15.000 Ft
(ebből 10.000 Ft előleg!)
Lehetőség van kedvezmény igénylésre, ezt a támogatás pontnál részletezzük.
Jelentkezés:
 ONLINE jelentkezési lap: Az idei évben egy online jelentkezési
felületet is létrehoztunk, ahol egy körben több gyerek jelentkezését is
lehet intézni. A jelentkezési lap elérhető az alábbi linken illetve a QR
kód beolvasásával. Természetesen továbbra is van lehetőség papír
alapú jelentkezésre is, de amennyiben lehetséges, kérjük, hogy az
online forma kitöltésével segítsék az adminisztrációs munkánkat.
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 FIZETÉS: A fizetést kizárólag készpénzben, az őrsvezetőknél lehet intézni. A
jelentkezéskor táborozónként 10.000 Ft előleget kell befizetni, a hátralékot legkésőbb
a táborig kérjük rendezni. Jelentkezéskor a teljes tábordíjat egyben is be lehet fizetni.
 TÁMOGATÁS: Szeretnénk idén is támogatást nyújtani a rászorulóknak, de
szeretnénk megnyitni a lehetőséget, ha valaki inkább támogatni szeretné a
rászorulókat. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációt az űrlapon vagy a papíralapú
jelentkezési lapon lehet jelezni. Idén is lehet kedvezményt kapni a 2016-17-ban
gyűjtött zöld pontokkal, ennek módját a tábormegbeszélésen ismertetjük.
 NYILATKOZAT: Ha valaki az online jelentkezési formát választja, akkor is szükség
lesz egy nyilatkozatra, amit a jelentkezési laphoz csatolunk. A
nyilatkozathoz már csak egy szülői aláírás szükséges.
 HATÁRIDŐK:
o A jelentkezési lapok május 5-étől fognak
terjedni, és természetesen emailben is mindent
elküldünk.
o A jelentkezés végső határideje: június 11.*
> (jelentkezési lap)+ nyilatkozat+ előleg (10.000 Ft)
*a határidőn túli jelentkezéseknél 2000 Ft késedelmi díj lép
életbe, így érdemes figyelni a határidőre!

További információk a jelentkezést illetően:
Forián-Szabó Máté: fszmate@gmail.com; +36209166868
Keretmese:
„A világot négy nép lakja: a Víz, a Föld, a Levegő és
a Tűz népe. Minden nép lakói között akadnak
emberek, akik az adott néphez tartozó elemet
hajlítani tudják. Van azonban egy ember, az avatár,
aki mind a négy elem mestere. Ő felelős a világ
békéjéért és az emberek jólétéért. Táborunkban az
Ifjú avatár utazásait fogjuk követni a különböző népek
között, kalandos bravúrokkal.”
Találkozunk június 9-én a tábormegbeszélésen.

Ha teheti, kérjük támogassa adója 1 százalékával közhasznú alapítványunkat:

18672844-1-13
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
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Programnaptár
’17 tavasz-nyár
● Április 29.szombat Cserkésznap: A nagykovácsi cserkészparkban idén is sor kerül az
Országos Cserkésznapra. A szervezők minden korosztálynak izgalmas programokkal
készülnek. Bővebb információ a program látványos honlapján: cserkesznap.hu
● Május 20. szombat 9-14 óra: Cserkész víziképzés a VIDRA Csónakháznál Vízi
táborozásunk egyik fontos feltétele a megfelelő vízi képzettség, ezért idén csapaton belüli
képzést szervezünk, ahol a tapasztaltabb vezetők adják át tudásukat az ifjabbaknak. Minden
zöld nyakkendős cserkész számára kötelező a megjelenés. Vezetők számára is, ugyanis
egyúttal kormányosi képzés is lesz. Tábori részvétel, ill. táborban kormányosi pozíció
betöltésének feltétele cserkész korosztály ill. vezetők számára is az elméleti és gyakorlati
vízi próbán a sikeres helytállás. Vizi próba időpontja: június 17. szombat 9 -14 óra
Csónakháznál.
● Május 27. szombat 14-19 óra: Cserkész Röplabdabajnokság: Idén is megrendezésre kerül a röplabda bajnokság
a cserkészház kertjében lévő 3 db strandröplabda pályán. A
házi csapatokon kívül nagy szeretettel várunk minden kedves
külsős érdeklődőt is a programra korosztályi megkötöttség
nélkül, családokat is várjuk.
● Június 9. péntek 18 óra: Tábormegbeszélés a cserkészházban. A programon terítékre
kerülnek a tábor pontos részletei, rövid összefoglaló a mellékletben is olvasható. Szülőket
és táborozókat is várjuk. Táborelőleg befizetés határideje is ekkor van.
● Június 24. Strandfoci bajnokság Hagyományos focibajnokság sem maradhat el, ez is a
Cserkészház homokos pályáján kerül megrendezésre. Részletek később.
● Július 28.- Augusztus 1. ŐVK Nyúltábor, Gödöllői Cserkészpark: A cserkészvezető
jelöltek részt vesznek egy kurzuson, melynek fő eleme egy 10 napos nyári tábor, ahol többek
között azt is kipróbálhatják milyen is az őrsgyűléstartás. A képzésnek idén is sok gyerekre
van szüksége, így nagy örömmel várjuk a 9-11 éves fiúk-lányok jelentkezését. A táborba
nem csak cserkész gyerekeket várnak hanem a barátokat, rokonokat is örömmel
fogadják, akik megfelelnek a korosztályos feltételeknek. További információkról az
őrsvezetőknél lehet érdeklődni.
● Augusztus 4-17. Cserkésztábor:
Szokásunkhoz híven idén vízi táborunk lesz, idei
táborhelyünk a Tisza-partján lesz. A táborlakóknak
lehetősége lesz evezni, kisebb túrákat tenni, és
természetesen sokat fürdeni. Idén külön
altáborban
velünk
táborozik
majd
egy
németországi cserkészcsapat is, akikkel sok
közös programunk lesz. Részletes tájékoztató a
mellékletben.
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