KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

I. KERÜLET - EURÓPA
Hungarian Scout Association in Exteris - Asociación de scouts hungaros en el exterior Ungarischer Auslandspfadfinderbund

JUBITÁBOR 2010
július 30. - augusztus 8.
Hárshegy Cserkészpark Kastl
Meghívó
Kedves Cserkészek, Vezetők és Szülők!
Szeretettel meghívunk a 2010-es nagy Jubileumi táborunkba, melyet cserkészparkunkban, Kastl-ban
tartunk.
100 éve, hogy elindult a Magyar Cserkészet és 65 éve, hogy külföldön is vannak magyar cserkészek.
Ezt ünnepeljük az idén és ebből az alkalomból különleges dolgokkal készülünk erre a táborra.
Arra kérünk, hogy töltsétek ki a mellékelt jelentkezési ívet, mégpedig személyenként és küldjétek el
egyenesen Jablonkay Péternek.
A tábor ideje:
építő elő tábor
Jubitábor
Vendégnapok
Utó tábor

július 24. szombat 14.00 tól
július 30. péntek 16.00 tól
aug. 6. péntek 16.00 tól
aug. 8. vasárnap 8.00 tól

-

július 30. péntek 16.00- ig
aug. 8. vasárnap 14.00-ig
aug. 8. vasárnap 14.00 ig
aug. 10. kedd 14.00-ig

róverek/vezetőknek/segítőknek.

szülőknek és barátoknak.
róverek/vezetőknek/segítőknek.

Altáborok a Jubitábor alatt:
− Kiscserkésztanya a házban 6-9 évig
− Fiú és Lány 1 altáborok 10- 12 évig
− Fiú és Lány 2 altáborok 13 – 15 évig
− Vándorcserkészek (Regöstábor) 16 – 25 évig
− Felnőtt cserkészek és családi tábor 30 év től
− Tábortörzs 18 évtől
Tábordíj:
Előtábor:
45 € ( napi 7.50 €)
Jubitábor:
135 €
Vendégnapok: 45 € ( napi 15€)
Utótábor:
ingyenes: élelmezést maguk fizetik.
Teljes tábor: 160 € (ideje július 24. – augusztus 8.-ig )
Jelentkezés: 2010 június 6.- ig
Befizetés: 2010 július 15.- ig

Jablonkay Péter, Táborparancsnok :

Tel: +49 / 7433 276314

Talstrasse 30, D-72336 Balingen

pl.jablonkay@gmx.net

Volksbank Balingen
Ung.Pfadfinderbund / Jablonkay
BIC: GENODES1BAL
Kto:25487019 BLZ: 653 912 10
IBAN: DE27 6539 1210 0025 4870 19

Folyamatosan tájékoztatunk a honlapon: www.cserkesz.de

Jó munkát!
Jablonkay Péter/táborpk.
Figyelem:

2010-ben a KMCSSZ is szervez központi Jubitábort Amerikában, amiről lehet, hogy már
kaptatok értesítőt. Arról a táborról a Szövetségi honlapon kapható felvilágosítás.

Jelentkezési ív
100 év Magyar cserkészet - Jubileumi nyári tábor 2010 - Kastl.
Bejelentkezem, ill. bejelentem gyerekemet a 2010-es JUBI - táborba

Név:...............................................................................
Lakcím:...........................................................................
Tel:.................................................................................
Email:.............................................................................
Szül.dátum:...................................................................
Szülők elérhetősége a tábor alatt: ................................. ..
…...................................................................................
Biztosító:

Cs. csapat:..................
 szórvány vagyok
Beosztásom:
 őrsvezető
 segédtiszt
 cserkésztiszt
 felnőttcserkész

Kártya száma:

Kullancs elleni oltás:

Nincs

Van, érvényes (dátum):

Tetanusz elleni oltás:

Nincs

Van, érvényes (dátum):

Ismert betegség/allergia

Nincs

Van (megnevezés, utasítás):

Gyógyszert szed

Nem

Igen (megnevezés, utasítás):

Gyerekem különösebb
felügyelet nélkül úszhat.

Igen

Nem

A következő táborba jelentkezem/ jelentem be gyerekemet:
Az őrsvezetőket és segédtiszteket kérem szintén megadni, melyik táborba szeretnétek segíteni.
Előtábor július 24. - 30.
 Rover/Építőtábor (16 -25)
ŐV-k már 14 éves kortól
(Schneider Miki)


MÜSZTIK előtábor
(Arató László)

Jubitábor július 30.- aug. 8
 Kiscserkésztanya (6-9 évesek)
 Cserkész I (10-12 évesek)
 Cserkész II (13-15 évesek)
 Rover/ Regös (16 - 25 évesek)
 Felnőttcserkész és családi
 Tábortörzs (18- év + vezetők)

 Vendégnapok aug. 6. - 8.
 Igényelek helyet sátorozáshoz
 Máshol alszom (Szükség esetén
szervezünk helyet közeli
panziókban.)
___________________________
Utótábor aug. 8.-10.
 Táborbontás (16- )

A cserkésztáborokba csak egész időre lehet jelentkezni. Kivételes esetben kérjük az érkezési és indulási
időpontot megadni. (A tábordíjat az egész időre kell kérnünk.)
Érkezés dátuma:

Indulás dátuma:

Aláírásommal igazolom, hogy a mellékelt tábori szabályzatot és a felszerelési listát a gyermekemmel
átbeszéltem, a benne foglaltakat tudomásul vettem. A fenti kérdéseket legjobb tudásom szerint
megválaszoltam. Gyermekem részvételét a táborozáson támogatom. A tábordíjat legkésőbb július 15-ig
átutalom! (A nem „EUR” országokból jövők a táborba érkezéskor is fizethetnek.)

Hely, dátum

Olvasható aláírás
(Több gyerek esetében mindegyiknek külön bejelentkező lapra van szükség)

Tábori felszerelés cserkészeknek
Hátizsák, mivel a bőrönd itt nem praktikus.
betegbiztosítási kártya egy borítékban,
a gyerek nevével megcímezve
Szabályos cserkészegyenruha:
drapp színű ing, Hungária jelvénnyel
nyakkendő, nyakkendőgyűrűvel
zöld /barna nadrág (fiúknak),
zöld/barna szoknya vagy szoknyanadrág
illetve térdig érő barna nadrág(lányoknak)
Egyéb ruha
alsónemű, zokni (elegendő)
lányoknak barna harisnyanadrág/zokni
pólók/trikók (3 db lehetőleg cserkésztrikók)
pizsama vagy melegítő éjszakára
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág
(zöld, barna vagy fekete)
pulóver
tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer,
fésű vagy kefe, napkrém, szúnyogcsípés elleni szer)
2 kis törölköző

Tábori felszerelés kiscserkészeknek
Mibe pakoljunk?
Kiscserkészek bőröndbe, de legyen náluk
egy kis túrahátizsák is.
Mit pakoljunk?
Betegbiztosítási kártya egy borítékban,
a gyerek nevével megcímezve
Szabályos cserkészegyenruha:
drapp színű ing, Hungária jelvénnyel
kék nyakkendő (akik mar tettek ígéretet),
nyakkendőgyűrűvel
keki/barna nadrág (fiúknak)
keki/barna szoknya/rövidnadrág (lányoknak)
Egyéb ruha
szennyes zsák
elegendő váltás alsónemű ( bugyi; alsóing), zoknik
pizsama éjszakára
pólók/trikók ( lehetőleg cserkésztrikók)
összesen 2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág,
melegítő
pulóver

fürdőnadrág /fürdőruha
Esőkabát vagy poncho, esőnadrág
sapka vagy cserkészkalap
sportcipő
bakancs
gumicsizma (ha nincs, vízhatlan bakancs)
szennyes zsák
Egyéb
hálózsák, kis párna (ha kell)
izolír és akinek kell pokróc (fleece)
csajkazsákban: kulacs, csajka, evőeszköz,
bögre, 2 törlőruha
jegyzetfüzet, írószerszám
zseblámpa, tartalék elem
zsebkés
kis varrókészlet
zsebpénzre nincs szükség ( max. 5 euró)
Nagyobbaknak ha van: Hangszer, faragókés,
cserkészkönyv
Egyáltalán nincs szükség
elektromos játékok, mobiltelefon,
értéktárgyak

tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém,
hajmosószer,fésű vagy kefe, napkrém,
szúnyogcsípés elleni krém, ragtapasz),
2 kis törölköző
fürdőnadrág /fürdőruha, nagy törölköző
esőkabát
fejfedő
sportcipő
bakancs
gumicsizma
papucs
Egyéb
zseblámpa, tartalék elem
zsebkés (bicska)
kulacs
hálózsák, kis párna (ha kell)
kedvenc maci vagy más fontos állatka 1 db
barkács doboz vagy zsák, amiben legyen
olló, ragasztó, színes filctollak és ceruzák
zsebpénz max. 5 euró
Egyáltalán nincs szükség
elektromos játékok, mobiltelefon

Kerületi táborozási szabályok
Érvényes minden rendezvényre: Táborok (Csapat, Nyári, VK, Regös, Téli) AKI, Vízitúrák, Konferenciák, és
csapatprogramok.
_______________________________________________________________________________________________
1. A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire nézve kötelező, aki a cserkészfogadalmat
letette vagy részt vesz cserkészmegmozdulásokon.
2. Egyenruha:

Az egyenruha minden cserkészmegmozduláson előírt.
Kivétel a sport és testi gyakorlatok, főleg nyári hőségben. (pld. néptánc, táborépítés, röplabdakupa,
nyári portya). Ilyenkor is igyekezzünk egységes trikót hordani (kerületi vagy csapatpóló).
A nyakkendő viselete viszont kevés kivétellel fontos és hasznos..

3. Magyar beszéd: A magyar beszéd kötelező. Igyekezzünk a durva és trágár beszédet kerülni, és kerültetni!.
4. Dohányzás:

18 év alatt tilos.
18 év fölött csak kijelölt helyeken, szabadidőben. ( Pl. étkezések után, pihenőben)
Amennyiben a tábori élet szenved a dohányzás alatt, a tpk. megtilthatja (mint házigazda)
Dohányozni munkavégzés, főzés alatt sem szabad.

5. Alkohol:

Mindenki számára TILOS !!!!
Ez tábor ideje alatt minden résztvevő és vendégre érvényes, a táborhelyen és a táborhelyen kívül is !
Kivétel : Különleges, indokolt alkalmakból (Szilveszter, Regöstábori ünnepek, konferenciák, ahol
elsősorban felnőtt, 18 éven fölüli társaság van ) a pk. engedélyével.

6. Drog:

Kivétel nélkül TILTOTT. (Fű is)

7. Távozás:

Táborparancsnok vagy napos tiszt kimondott engedélye nélkül a táborhelyét senki sem hagyhatja el.
(A vezetők sem!) Ez különösen vonatkozik az éjszaka alatt is!

8. Autó:

Aki autóval szállít embereket vagy felszerelést az gondoskodjon arról, hogy kipihenten tudjon
nekiindulni az útnak. Táborhelyen belül lépéstempóban kell közlekedni.
Próbáljuk az autókat használat után félrerakni, hogy ne zavarja a tábori hangulatot.

9. Pihenés:

A pihenési lehetőséget éjjel és nappal is biztosítani kell (ebédidőben és a takarodó után) .
A feladatokat úgy osszuk be, hogy erre mindenkinek legyen lehetősége!
Kerüljük az éjjeli hangoskodást!

10. Növények:

Élő fát kivágni, azokba kést, baltát hajigálni, szöget verni, kérgüket lehántani tilos!

11. Tűzrakás:

Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad.

12. Egészségügy: Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a tpk-nak, napos tisztnek, vagy a
tábori orvosnak! Kullancscsípést és a fent említett egészségügyi gondokat a szülőkkel írásban
közöljük! Ez rendkívül fontos a kisebb gyerekek esetében!
13. Rendtartás:

Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint, vagy bent!

14. Felszerelés: A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell.
Szándékos rongálás esetén kártérítést követelhetünk.
15. Sátorrend:

Fiúk és lányok külön sátorban alszanak még akkor is ha vegyes őrsökben vannak.
Fiúknak lánysátorban nincs semmi keresnivalójuk és fordítva sem.
Gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül a sátorban hagyni, főleg akkor nem, ha alszanak.
_______________________________________________________________________________________________
Aki a szabályokat mindezek ellenére nem tartja be azt a tpk. rendreutasíthatja és súlyos esetben a táborból kizárhatja.
Ilyenkor a szülők költségén lesz megszervezve a hazautazás. Vezetőktől ideiglenesen megvonhatja a vezetői
minősítést.
Jó munkát!
Jablonkay Péter/ Grizzly
Kerületi Parancsnok

