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Cserkésztábor 2017.
Tábori értesítő
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 a négy nép csatározásainak kellős közepébe, és Kuruk avatár kalandos
életébe csöppenünk.

www.cserkeszek.hu
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Időpontok:
 Teherautó felpakolás:
o Augusztus 3. (csütörtök)
Cserkészháznál

18

órától

a

 Nagycserkészek indulása:
o Jégmadár, Kolibri: Augusztus 4. (péntek) 7
órakor a Szentistvántelepi Hév megálló
o Hópárdus,
Farkas,
Puma,
Mosómaci:
Augusztus 5. (szombat) 7 órakor a
Szentistvántelepi Hév megálló
Mindkét nap a Nyugati pályaudvarról induló 8:28-as
vonattal mennek le az őrsök a portyaindulási
helyszínre.
 Kiscserkészek indulása:
o Augusztus 12. (szombat) 8 órakkor a telepi templom elöl (különbusz)
o Akiket a szülők hoznak le kocsival, azokat kérjük, hogy 10 órára érjenek le
a táborba.
 Nagycserkészek érkezése:
o Augusztus 12. (szombat) 20 óra körül a telepi templom elé. (különbusz)
o Akiket a szülők hoznak haza, azok kb. 17 óra körül tudnak elindulni a
táborhelyről.
 Kiscserkészek érkezése:
o Augusztus 17. (csütörtök) 17-18 óra körül a Cserkészházhoz (különbusz)
 Teherautó lepakolás:
o Augusztus 17. (csütörtök) 18 órától a Cserkészháznál, ahova szülői
segítséget is várunk.
Szeretnénk kérni mindenkit, hogy a közös utazások során egyenruhát viseljünk.

Költségek:
Nagycserkészek (8 éjszaka): 20.000 Ft (ebből 10.000 FT előleg!)
Kiscserkészek (5 éjszaka):
15.000 Ft (ebből 10.000 FT előleg!)
A kért támogatások összegéről emailben kapnak értesítést az érintettek.
A hátralékot az őrsvezetőnek kell átadni a táborozás első napján.

www.cserkeszek.hu
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Szülői nap:
Szülői látogatás aug. 12. szombat 10-17 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 aludhat 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 a Tiszánál!
 Menetidő autóval Budakalászról kb. 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 az őrsök tagjait. Kérjük,
hogy előbb ne tegye ezt senki! A hazaindulókat szállító busz is ekkor indul. (Akiket
a család szállít - és ezt előre jelezte - azok számára kedvezmény jár a tábordíjból.
Erről emailben küldünk értesítést minden éríntettnek.)
 Megközelítés: https://sites.google.com/view/jelentkezes-cstabor/szülői-nap
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Felszerelés:
 A portyázó nagy őrsök a táskájukat felrakhatják a
teherautóra. A portyákra a cuccot igyekezzetek
hordókba pakolni (két-három ember cucca elfér
egy
nagy
hordóban).
Hordókat
szintén
teherautópakolásra hozzátok (névvel, őrssel
ellátva), ezeket a tréler leviszi.
 A táborhelyhez a kicsikkel busztól gyalogolni
fogunk (kb. 1,5 km), ezért ti hátizsákkal gyertek!
 Hátizsák, kulacs portyákhoz is fog kelleni! Azok a
kis őrsök, akik vízen portyáznak szintén jó ha
szereznek hordót (lehet a nagyoktól is kérni, de ezt
magatoknak szervezzétek!)
 Induláskor kelleni fog:
o Cserkészruhában utazunk: nyakkendő, időjárástól függően cserkészing
vagy csapatpóló.
o TAJ kártya fénymásolata,
o tábordíj hátralévő részlete,
o diákigazolvány, személyi igazolvány
 Hálózsák, izolír, cserkészing, nyakkendő, csapatpóló, 1 teljes száraz felszerelés
vízhatlan csomagolásban.
 Tábori póló számára 1 db fehér póló (vagy régebbi tábori póló), batikoláshoz még
1 db fehér póló.
 Minden táborozótól kérünk: fiúktól egy szál kolbászt, lányoktól egy üveg lekvárt!
(ez teherautóra felrakható előzőleg).
 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.
 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.
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Kapcsolat, elérhetőség:
A táborba senki ne hozzon mobiltelefont,
amennyiben mégis hoznának azt az őrsvezető
a tábor elején begyűjti, és a tábor végén
visszaadja.
Sürgős esetben elérhetőek a tábor vezetői:
o Lontai Levente táborparancsnok
(30) 252-7985
o Takách Gáspár altáborparancsnok
(20) 828-9706
o valamint Andrásfalvy Etelka cspkh.
(30) 219-4399 és
o Wettstein András cspk. (30) 305-7305
o továbbá az őrsvezetők

Keretmese:
Üdvözöllek titeket a léghajlítók és tűzidomárok világában!
Nyári táborunk keretmeséje az Avatár, az utolsó levegőidomár; illetve Korra legendája
világában játszódik méghozzá Aang avatár előtt párszáz évvel.
A népek kisebb, nagyobb háborúkat vívnak egymással Kuruk avatár pedig nem avatkozik
a világ dolgaiba.
Az őrsök a négy népbe lesznek beosztva:
Víz törzse: Mormoták, vezetők, Partyfecske, Majom
Tűz népe: Jégmadár, Mosómedve, Pingvin, Kacsa, Tukán
Föld királysága: Kolibri, Sólyom, Farkas, Rozsomák, Kaméleon, Méhecske
Levegő nomádjai: Zebra, Puma, Hópárduc, Leopárd, Szurikáta, Róka
Egy-egy népen belül lehetnek apró eltérések, pl. a föld királyságában lehet egy őrs a
fémhajlítók népe, egy másik a homokidomárok, stb.
Azt kérjük, hogy:
1) Egy kicsit készüljetek a saját népetekből, pl. tűz népe több piros és sárga, víz népe
több kék pólót hozzon.
2) Az alábbi kis videot nézzétek meg:
https://www.dropbox.com/s/6e26rjaf9jtpp7k/avatar.avi?dl=0
3) Aki mélyebben el akar merülni az Avatar világában, az itt találja meg a rajzfilm sorozatot:
http://indavideo.hu/profile/filmMAN
Kiscserkészetnet csak a sorozat első könyvét (évadát) javasoljuk. Nagycserkészeknek az összeset.
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