Kedves Szülők!
A 878. Hatvani Pál Cserkészcsapat Nagytábort hirdet a 2012-es évre,
melynek helye Zemplénben lesz, Pálháza mellett (Senyő-völgy).
A táborba várunk minden 11. életévét betöltött cserkészt, vagy leendő cserkészt!!!

A Nagytáborral kapcsolatos tudnivalók:
Utazás: 2012. július 6-án szombaton 6:44-kor a MÁV állomásról Miskolcra. Onnan külön autóbuszokkal utazunk a táborhelyre.
(Az utazás módja még változhat!)
Visszautazás: 2012. július 15-én vasárnap ugyanígy fordítva.
Élelmezés: a szombati utazási napra mindenki egyénileg hoz. Az étkezés utána biztosított.
Vízellátás: a tábor mellett található egy iható forrás, ill. a szükséges vizet a szomszédos faluból hozzuk.
Egészségügy: háziorvosi igazolást kell hozni a táborozáshoz (őrsönként gyűjtve).
Orvosi ügyelet: a szomszéd tanya tulajdonosa biztosítja (mivel ő a falu orvosa). Elsősegély és alapellátás a táborban.
Költségek: a részvételi díj 15.000,- Ft (élelmezés, utazás a vasúttól a táborba és vissza, szervezési és központi szállítási költségek,
mosogatószerek, tisztálkodási szerek bizonyos építkezések költségei)

Jelentkezni 2012. május 23-ig, 5.000,- Ft előleg befizetésével lehet.
A második 10.000,- Ft-os részletet június 15-ig kell befizetni.
Befizetés: Gárdonyi Péternél (+36(30)205-1767)
Egyéb csapatköltségek: Élelmiszer felajánlásokat várunk, amelyek a tábor étrendjének megfelelően egy közös listán fognak szerepelni.
Kell 1 vagy 2 készétel konzerv a kirándulásokra. (Nem lesz központilag beszedve, de minden résztvevő egyénileg felel a meglétéért!)
Pénzadományok: Kérjük, hogy mindenki saját lehetőségéhez mérten támogassa a cserkészcsapatot, vagy segítsen támogatókat találni.
(A részvételi díj nem fedezi az egész tábor költséget ezért a hiányzó 500 eFt-ot pályázatok, ill. felajánlások révén egészítjük ki.)
Néhány 10 eFt is sokat számít, illetve az Alapítvány számlát és igazolást ad a támogatásról!!!
Felszerelés: cserkészegyenruha, cserkészing, nyakkendő, nappalra hosszúnadrág, rövidnadrág, ing, póló, fehérnemű, fürdőruha,
túracipő, zokni (naponta egy), tornacipő, pulóver, esőkabát, éjszakára hálóruha, melegítő, hálózsák vagy pokróc (hideg is lehet),
polifoam, étkezéshez csajka, bicska, kanál, villa, pohár, törlőruha, tisztálkodási szerek, varrókészlet, zseblámpa, füzet, íróeszköz,
(lehetőleg hátizsákban)., diákigazolvány, cserkészigazolvány, TB kártya …
Amit NE: Elektronikus eszközt, magnót, rádiót. Mobil telefont csak kijelölt időszakban lehet majd használni, de a térerő minimális
(legalább is ezt tapasztaltuk).

Kecskemét, 2012. május 06.
Sebestyén Áron csapatparancsnok

Név: …………………………………….. a táborra ………… Ft előleget befizetett.
….…………………
átvevő

Név:………………….

Őrs: …………..….. Őrsvezető:…………….……….. Szül hely és idő: …………………………..…….

Cím: …………………………………………………………………………….. Tel: ………………………..……………………..

Megengedem, hogy gyermekem a 2012. júl. 6-15-ig tartó cserkésztáborban, a Zemplénben részt vegyen.
Szívi baja nincs. Egészségi problémáiról tájékoztatom a tábor vezetőt.
………….. 2012. május ………
….…………………
Szülő

