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Munkácsi 1. sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat 

 
Tábori értesítő 

 

Kedves Szülők, kedves táborozni vágyó cserkészek! 
Ismét itt a nyár, vége a sulinak, de a cserkészeknek csak most kezdődik a java! Hamarosan kezdődik a várva várt 
nyári csapattábor, amit az újraalakuló ungvári Bercsényi Miklós cserkészcsapat tagjaival együtt tartjuk. 

A tábor kezdete: 2014. július 8, kedd. Indulás 9.00-kor. A tábor bontása: 2014. július 14, hétfő. 

 Tábordíj: 200 UHR, ami tartalmazza a 2014. évi tagdíjat is (20 UHR). Ha egy családból több cserkész jön, 
a második, harmadik gyerek a díj felét, vagyis 100-100 UHR-t fizet. Amennyiben valaki a tábordíj egy részének az 
elengedését kéri, az jelezze. Ha valakinek lehetősége van a tábordíjon felül támogatni a tábort, azt örömmel 
elfogadjuk. 

A táborral kapcsolatos csapatgyűlés és szülői értekezlet: 2014. június 25-én, szerda, du. 5 órakor lesz a 
Kossuth (Frunze) utca 1 szám alatt. Amennyiben megoldható, a kitöltött jelentkezési lapot és a tábordíjat kérjük 
ide elhozni! Ha ez nem megoldható, akkor vagy a csapatvezetőkhöz vagy az őrsvezetőkhöz vagy a Kossuth u. 1. sz. 
alatti irodába Ruszin Reginához juttassák el legkésőbb július 2-ig! 

Addig is megfelelően fel kell rá készülni. Keressük ki otthon vagy szerezzük be mindazokat a ruházati és egyéb 
dolgokat, amik nélkül nem szoktunk táborba menni. Ezek a következők: 

1. Ruhák: cserkészing (vagy ahhoz hasonló, két zsebes ing, a használtruhás boltokban is szokott lenni) a 
rávarrott Hungária-háromszöggel (a cserkészirodában megvásárolható, 5 uhr/db) és cserkészfórum jelvénnyel (1 
euro, szintén az irodában), nyakkendő, nyakkendőgyűrű, 7 napra elegendő zokni, térdzokni, alsónemű, póló, 
pulóver, szabadidőruha (alváshoz), hosszúnadrág, rövidnadrág vagy lányoknak szoknya, fürdőruha, bakancs, 
sportcipő, gumicsizma, esőkabát (vízálló!), napellenzős sapka, zsebkendő, szennyeszsák. A csomagolást javasolt 
zacskós módszerrel végezni. 

2. Tisztálkodás: szappan (tartóban)/tusfürdő, törülköző, fogkefe+fogkrém, fésű. 

3. Egyéb: hátizsák, hálózsák, izolír, kulacs (jól záródó 0,5-1 literes), szúnyog- és kullancsriasztó, egyéni 
gyógyszer, elemlámpa, tartalék elemek, evőeszköz, csajka (hőálló tányér), bögre, törlőkendő, csajkazsák, bicska, 
papír, írószerszám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkácsi Zrínyi Ilona Cserkészcsapat 2014. évi nyári csapattábora 
Jelentkezési lap 

 
Név: …………………………………………………… Őrsöd neve:  .........................................................  

Születési dátum: ………………………….…………   Felekezet:  ..............................................................  

Cím: ……………………………………………………..   Mobiltelefon:  ..................................................  

E-mail cím: ………………………………….…. Szülők mobiltelefonja:  ...................................................  

Megemlítendő betegség, szed-e valamilyen gyógyszert:  .............................................................................  

Mire allergiás?  ..............................................................................................................................................  

Egyéb megjegyzés:  .......................................................................................................................................  

Szülői igazolás (18 évnél fiatalabbak számára) 

Én, ……………………………………………………...…………. ezennel igazolom, hogy gyermekem, 

…………………………………………......………………… kérésemre és engedélyemmel vesz részt a 

Munkácsi 1. sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat 2014. évi nyári csapattáborán. 
 

Dátum: ………………………………………..        Aláírás: ……………………………………… 



4. Első napra élelem (meleg vacsorát már kapnak, tehát ne pakoljanak feleslegesen túl sok élelmet, mivel a 
maradékot a vacsora után összeszedjük, és nem adjuk vissza) és egy üveg lekvár. 

5. Az egész férjen bele a hátizsákba, mert lehet, hogy gyalogolni is kell vele. 

6. Hozható még: tájoló, távcső, fényképezőgép, biblia. 

7. Tilos hozni: mobiltelefon, videojáték, mp3-lejátszó, egyéb elektromos kütyü, tablet, rágógumi, cukorka. 

Szerencsés a holmikat megjelölni főleg az evőeszközöket, mert a közös mosogatáskor nehéz a sajátot meglelni. 

Amennyiben a szülők valamilyen fontos dolog miatt kapcsolatba szeretnének lépni a tábor vezetőivel, akkor azt 
megtehetik a következő számokon: 0668520904 (Gajdos Zsuzsa), Ruszin Gina (0663889831), Gajdos Kati 
(0509040443). 

A tábor nem látogatható, kérjük a szülők megértését. A mobiltelefon használata is tilos (fontos, hogy ne 
zökkentsük ki gyermekünket a tábor menetéből, közösségéből), így amennyiben hoznak magukkal a gyerekek, 
azokat összeszedjük és a tábor végén adjuk vissza. A fenti három telefonszámon viszont – amennyiben a térerő is 
megengedi - elérhetők lesznek a vezetők. Megértésüket köszönjük. 

A táborba indulás előtt kérjük, szerezzenek be orvosi igazolást a gyermekük számára (a körzeti orvostól kell 
kérni, ő tudja, milyen kell legyen ha táborba megy a gyerek), amit magával kell hozzon. Ez kötelező és általános 
előírás. 

Az első oldalon található jelentkezési lapot kitöltve, aláírva kérjük a szülői értekezletre magukkal hozni.  

Kívánunk eredményes előkészületet! A szülői értekezleten találkozunk! 

 

Jó munkát! 

 

Popovics Pál cst, 
csapatparancsnok 

Munkács, 2014. június 22. 


