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Németországi Körzet
Dóry Emese, Dr.-Fiege-Weg 6, D-85457 Wörth Tel/Fax: 0049/8123-986969  email: emesedory@arcor.de

9.sz. KÖRZETI KISCSERKÉSZ 
AKADÁLYVERSENY

Kelt, 26.04.2010

Kedves Csapatparancsnokok!
Szeretettel meghívunk benneteket kiscserkészeitekkel együtt az idei akadályversenyre.

Az akadályversenyen át fogunk menni az Óperenciás tengeren majd hetedhét országon is túl,  
hogy nótás Katival, az egér királlyal, meg sok más népmese hőseivel is találkozhassunk. 
Szóval gyertek mert nagy izgalom vár ránk  a népmese országában. 

Helyszín: Hárshegy Cserkészpark, 92280 
Kastl 

  
Menners
berg 8 

Érkezés: leghamarabb: június 18.-án 19.00-tól. 
Hideg vacsorát hozzatok!

Kezdés:Tábortűznél 20:30 
Június 19-én a programot 9:00-kor kezdjük, mindenki már 

legyen itt!!!!
Vége: Június 20.-án, vasárnap 13.00-kor
Tábordíj: 20 € /fő 

Felszerelés: 6-8 éves kiscserkészek házban alszanak! 
Kedvenc kis útitársatok, lepedő, hálózsák, takaró, pizsama, 
mosdófelszerelés (törülköző, szappan, fogkrém, fésű), 

cserkészing, felavatottaknak nyakkendő, hosszú nadrág, pulóver, zoknik, zsebkendő, tartalék 
ing, alsónemű, erősebb cipő, ha nincs megfelelő erősebb cipő, + gumicsizma, házipapucs, 
esőkabát, ceruzák, olló, ragasztó és egy kisfüzet (saját kiscserkész füzet ha már van). Hideg 
vacsora péntek estére!
Kitöltött egészségügyi lap (Informationen für Notfälle) és egészségügyi kártya (ezeket a 
csapatvezetődnek adjátok le induláskor)! 

9-10 éves kiscserkészek sátorban alszanak! Felszerelés: Lásd fentebb és ezen kívül 
Isomatte, meleg pizsama. Ezt mind csomagoljátok szépen, zacskós rendszerrel. 

Csapatok biztosítsák a sátorozó kiscserkészeiknek a sátrat és ne felejtsétek elhozni a 
tavaly kapott vándordíjakat! 

Jelentkezési határidő:  Június 6-án, vasárnap este 22.00 óra.
    Csapatonként kérem a jelentkezést időben. (vezetőket is hozzatok)
    08123/986969 vagy EmeseDory@arcor.de

Jó munkát! 
Dóry Emese körpk.
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Jelentkezési ív

 

Gyerekem zsebkést hozhat a táborba: igen nem 

Bejelentem a gyerekem a 9.-KÖKI-re

Név:

Születési év, hó, nap:

Szülők címe, telefonszáma a tábor ideje alatt:

Tábordíj: 20,- EUR Kézpénzben

Betegbiztosító: Szám:

Kullancs elleni oltás: nincs van, érvényes (dátum):

Tetanusz elleni oltás: nincs van, érvényes (dátum):

ismert betegség/allergia nincs van (betegség neve/kezelési utasítás):

Gyermekem gyógyszert szed nem igen (gyógyszer neve/adagolási utasítás):

Aláírásommal igazolom, hogy a felszerelési listát a gyermekemmel átbeszéltem. A fenti 
kérdéseket legjobb tudásom szerint megválaszoltam. Gyermekem részvételét a táborozáson 
támogatom. A tábordíjat a csapat megbízottjának átadom vagy a táborba érkezéskor fizetek.

Hely, dátum E-Mailen szülő neve, vagy olvasható aláírás 


