88. Bethlen Gábor cserkészcsapat Mainz
Csapattábor 2008 - Nyomozók
Mainzi cserkésznyomozók!
Gyertek el a táborba, mert egy hölgy
a segitségünket kéri és csak akkor
lehetünk sikeresek, ha mindenki
eljön. Egy ilyen esetnél sok feladatot
kell párhuzamosan megoldani. Amíg
az egyik megfigyeli a tetthelyet, a
másik már követi a gyanusítottat. Az
örsök egymással vetélkednek. Melyik
örsben vannak a legjobb nyomozók?
Nehéz lesz az örsöd számára, ha Te
nem jössz el!!!
Találkozunk a táborban!
Tábor ideje:
kezdet: szerda, 2008 máj.21.-án, 18 óra
zárás: vasárnap, 2008 máj. 25.-én, 14 óra
Tábordíj
45 €
két tag egy családból 75 €

Táborhely:
Langenlonsheim
Hoznivalók: cserkészing, nyakkendö (ha
van), szigetelömatrac (csak 10 éven
felülieknek kell), hálózsák, pizsama, kinti
papucs, vízálló cipö vagy gumicsízma,
esökabát, esönadrág (ha van), sapka, naptej,
eleg váltó ruha meleg és hideg idöre (ami
koszos is lehet), fürdöruha, 2 törlöruha,
csajka (étkeszlet nem törékeny anyagból,
evöeszköz), mosdókészlet, törölközö, zsebkés
(csak nagycserkészek hozhatnak), olló, papír,
ceruza, ragasztó, zseblámpa, esetleg pokróc
és kispárna, betegbiztositói lap, szülök
telefonszáma a tábor alatt, örsi füzet,
nyomozó igazolvány, örsi zászló,...

Így találsz meg minket, ha Mainzból jössz:
Az A 60 – on Bingen/Koblenz felé, a Kreuz
Nahetál-nál az A 61-re Ludwigshafen felé, a
következö lejárón Bad Kreuznach felé a B 41
–re, onnan letérni Langenlonsheim felé, ezen
ahz úton maradni míg a föúthoz érsz, (itt jobb
oldalt síneket látsz), ezen balra Bad
Kreuznach
és
Bretzenheim
irányába,
Langenlonsheim szélén egy kis híd után
jobbra egy földes útra betérni, a nagy kapunál
található a táborhely

Cserkészóvoda: Kedves ovisok! Szeretettel várunk benneteket meg
szüleiteket szombaton május 24-én a táborban. Jöhettek már 11.30
órára Szentmisére és az azutáni ebédre. De aki szeretne délután is
érkezhet. Lesz alkalom találkozásra a cserkészekkel és egymással.
Különbözö programpontok lesznek, ahol csatlakozhattok, vagy
egyszerüen játszhattok kedvetek szerint a táborhelyen és a pataknál.
Mindenesetre egy kicsit belepillanthattok a tábori életünkbe.
Örülünk, ha jöttök! Ha ebédre velünk lesztek már, legyetek szivesek
jelentkezzetek május 19.-éig, hogy elég személyre fözzünk szombaton.
 Kiscserkészek házban alszanak! A többiek sátorban!
 Tábori vésztelefon: 0177 / 39 49 220
Más mobiltelefont a tábor ideje alatt le kell kapcsolni, hogy a táborés a természetélmény ne vesszen kárba!
Jó munkát
Brauchler Jutka, cspk.
Kérdések esetén hívjatok:
06132/739085
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