1426. Csillagösvény Cserkészcsapat
Nemesvámos, Fészek u. 5.
Kedves Szülők, kedves Cserkészek!
Hamarosan táborba indulunk!
2022. július 15-én indulnak a már fogadalmat tett cserkészek és az újoncok. Kérem, hogy 8
órakor mindenki legyen egyenruhában a Fatima-ház előtt teljes tábori felszerelésével, tábori
adatlappal, 18 ezer forint tábordíjjal és ha van elmaradt tagdíja, akkor azzal.
A Méhecske őrs tagjai július 18-án csatlakoznak hozzánk. Az ő számukra a gyülekező
Tótvázsonyban lesz az iskola és a templom között, reggel 9 órakor. Ők saját egyenruhájukban, 8
ezer forint tábordíjjal, adatlappal és a teljes felszerelésükkel érkezzenek!
A tábor a Kab-hegyen lesz.
A Méhecskék július 21-én, csütörtökön 15 órára érkeznek haza Tótvázsonyba, az iskola és a
templom közé.
A cserkészek július 22-én érnek haza, majd elpakolnak maguk után Nemesvámoson. Úgy
gondolom, hogy 19 órakor végzünk a Fatima-ház előtt.
A táborban július 17-én este lesz fogadalomtétel, az érintett gyerekek szüleit különösen is hívjuk,
de mindenki mást is szívesen látunk a fogadalomtétel nyilvános részén. Aki szeretne ott lenni, az
legyen 21 órakor a Kab-hegyi kilátóhoz vezető út mentén a következő ponton:
47.05783778499419, 17.669064756647316 Itt egy cserkészvezető várja majd a kedves
vendégeinket, vele lehet bejönni a táborba. Úgy számoljuk, hogy a fogadalomtételnek körülbelül
23 órakor lesz vége. Kérjük, hogy kiscserkészeket lehetőleg ne hozzon senki vendégnek, hogy
később, amikor nagyok lesznek, legyen nekik meglepetés a fogadalomtétel formája.
Általános, de fontos tudnivalók a táborról:
Az afrikai sertéspestis elsősorban nem ránk jelent veszélyt, viszont ruházatunkkal hordozók
lehetünk. Ezért az erdőből hazaérve és háziállatok védelmében is meg kell mosni a lábbeliket és
a ruhákat ki kell mosni.
A táborban sok esetben kötelező az egyenruhaviselés, de azon felül is vannak ruházati
szabályaink. A rövidnadrágoknak combközépig érő vagy annál hosszabbnak kell lennie,
szoknyának úgyszintén. Fiúknak, lányoknak övvel felszerelhető nadrágban kell lennie
cserkészing viselésekor.
A táborban csak érvényes egészségügyi nyilatkozattal lehet részt venni. Kérem, hogy a
levelemhez mellékelt nyilatkozatot mindenki töltse ki és kinyomtatva, aláírva hozza el a
gyülekezőre! Ha valakinek nem áll rendelkezésre nyomtató, kérem szóljon, tudunk adni
kinyomtatott példányt is.

A táborban általában nem használunk telefont, nem is fognak működni, meg szeretnénk is
megtartani ezt a cserkészszokást. A vezetők nyilván korlátozottan elérhetők, de nagyon gyenge a
térerő. A szülői döntést igénylő kérdésekben természetesen keresni fogjuk a szülőket.
Az elektronikus játékok valamint a nassolni való fogyasztási cikkek most is tiltólistán vannak.
A táborba az alábbi felszerelést kell hozni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cserkészegyenruha [akinek van] (ing, zöld vagy kiscserkész és pöttyös
csapatnyakkendő, öv, övvel felszerelhető, legalább combközépig érő nadrág, megfelelő
nyakkendőgyűrű)
Táborozási adatlap (egészségügyi nyilatkozat), Diákigazolvány, Személyi igazolvány
Hátizsák a napi kirándulásokhoz, kulacs.
Matrac (bármilyen, amin kényelmesen aludni lehet és nem kétszemélyes), hálózsák vagy
pokróc
Fogkefe, fogkrém, fésű
Legalább 2 váltócipő, melegítő, pulóver, esőkabát
Hálóruha (melegítő is lehet)
Fürdőruha, szappan, törülköző (cserkészeknek úszósapka, ha akarnak majd olyan
medencében úszni, ahol ez kötelező)
Minden napra zokni, alsónemű, elegendő póló, rövidnadrágok
Cérna tűvel, ha valami elszakadna
WC papír, zsebkendő, sebtapasz
Bicska
Kötöző eszköz, spárga (minimum 2 méter)
Zseblámpa (2 pótizzóval, dupla adag pótelemmel)
Dalosfüzet, vagy egy üres füzet, amiből dalosfüzet lesz.
TILOS HOZNI: elektromos játékot, zeneeszközt, nasit!
Költőpénzre nem igazán van szükség, de aki szeretne hozni, 2000 Ft körüli összeget
hozhat. (Alig megyünk olyan helyre, ahol ezt el lehet költeni.)

Bármilyen kéréssel, problémával kapcsolatban keressenek telefonon!

Jó munkát!

Nemesvámos, 2022. július 11.

Gere Dávid Márk cs. st.
csapatparancsnok

cscscs

Táborozási adatlap
/figyelembe véve 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 5. § (2)/

A gyermek neve: .......................................................................................................................................
Édesanyja neve:..........................................................................................................................................
Születésének helye és ideje: ........................................................................................................................
Címe: .........................................................................................................................................................
TAJ: .......................................................... Háziorvosa neve: .....................................................................
Diákigazolvány száma:...............................................................................................................................
Személyazonosító (személyi) igazolvány száma (ha van):..........................................................................
Autóbuszon való utazásra érzékeny-e? IGEN/NEM
Tud-e a gyermek úszni? IGEN/NEM Engedhető-e mélyvizes medencébe? IGEN/NEM
A gyermeken észlelte-e az utóbbi napokban az alábbi tüneteket? (Megfelelő aláhúzandó!)
Láz:

IGEN/NEM

Hasmenés IGEN/NEM

Torokfájás

IGEN/NEM

Hányás

IGEN/NEM

Bőrkiütés

IGEN/NEM

Sárgaság

IGEN/NEM

Egyéb súlyos bőrelváltozás, bőrgennyesedés IGEN/NEM
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás IGEN/NEM
A gyermeken tetű és rüh tüneteit észlelte-e? IGEN/NEM
Gyógyszerérzékenység: ..............................................................................................................................
Rendszeresen szedett gyógyszerek: ............................................................................................................
Allergia: .....................................................................................................................................................
Részesült e kullancs elleni védőoltásban? ..................................................................................................
Részesült e fél éven belül tetanusz-oltásban? IGEN / NEM Ha igen, mikor? ........
Egyéb közölnivalók a gyermek egészségéről: ............................................................................................
....................................................................................................................................................................
A tábor ideje alatt betegség, baleset vagy egyéb probléma esetén értesítendő (törvényes képviselő):
Név: ............................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................
Telefon:.......................................................................................................................................................
Kiskorú táborozó esetén hozzájárulok, hogy gyermekem 2022. július …-tól július …-ig a
Csillagösvény Cserkészcsapat táborozásán részt vegyen.
Hozzájárulok továbbá, hogy a táborban a táborozó gyermekemről vagy rólam fényképfelvétel
készüljön és az az internetes felületeken is megjelenjen. Jelen nyilatkozat írásban, a fénykép
megjelölésével visszavonható!
Dátum:..............................................................

..............................................
szülő (törvényes
képviselő) aláírása

