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32. Tinódi Lantos Sebestyén Kerületi Regös Tábor

"A mérai hegytető
ott lakik a, ott lakik a szeretőm
fehér kendőt lobogtat,
egem oda, egem oda csalogat”
(Kalotaszegi népdal)

Kedves Cserkésztestvéreink, Barátaink,
Sok szeretettel várunk Benneteket, ha nem is
Mérába (Kolozs megye), de Lützensömmernbe a 32.
Kerületi Regös Táborunkba. Az idei táborunkban
Kalotaszeg nagyon gazdag és gyönyörű népi
kultúrájával ismerkedünk meg. Érdemes eljönni: a
virtuóz tánc, fülbemászó zene, díszes faragások és
eredeti népdalok tanulását mindenki élvezni fogja!
2010-ben ünnepeljük a Magyar Cserkészet 100 éves jubileumát. Regös táborunk témáköre Kalotaszeg népi
kultúrája méltó keretet nyújt ennek a kiemelkedö ünnepnek is. Szokásunk szerint a tábort a Húsvéti
Nagyhéten tartjuk, természetesen a húsvéti ünnepkörhöz tartozó egyházi szertartásokkal egybekötve a már
mindannyiunk által kedvelt helyen.
Ezért minél több regöst, új regösöket várunk a táborba sok szeretettel, valamint egész vendégsereget az
ünnepnapokra.
A tábori viszontlátásig kívánunk
Jó Munkát!

Dr. Konthur Zoltán st.
táborparancsnok
A tábor időpontja: 2010 március 28. – április 5.
Érkezés

vasárnap, március 28-án 15:00 – 19:00 óráig, vacsorára

Táborzárás

hétfőn, április 5-én 10:00 órakor

A tábor helye:

Tagungshaus Rittergut e.V.
99955 Lützensömmern / Türingia
Tábori telefon: +49-(0)162-4803634

Alsó korhatár:

betöltött 10 év, vendégeket és kisgyerekes családokat is szeretettel várunk!

Jelentkezés:

március 12-ig a fenti cím alatt. A jelentkezés csak befizetett előleg után érvényes!

A tábordíj korosztályok szerint különböző:
korosztály
17+
10 - 16
4-9

vasárnap
3.28.- 4.5.
170 €
150 €
110 €

hétfő
3.29. – 4.5.
158 €
138 €
101 €

kedd
3.30. – 4.5.
141 €
121 €
87 €

szerda
3.31. – 4.5.
124 €
104 €
74 €

csütörtök
4.1. – 4.5.
106 €
86 €
61 €

péntek
4.2. – 4.5.
88 €
68 €
49 €

szombat
4.3. – 4.5.
70 €
50 €
37 €

vasárnap
4.4. – 4.5.
50 €
30 €
23 €

Kérjük a tábordíj felét a regös cserkészet folyószámlájára befizetni és a résztvevő nevét megadni:
Dr. Zoltán Konthur, Deutsche Bank PGK, Konto: 476303301, BLZ 380 707 24
Figyelem, azok a cserkészek, akik a kerület területén élnek de nincsenek se csapatnál, se a kerületnél
leigazolva, 20,00 € magasabb tábordíjat fizetnek. Szülők és vendégek ez alól felmentődnek. Március 21-e
utáni visszamondás esetében a foglalót sajnos nem tudjuk visszatéríteni.
Felszerelés: MINDENKINEK: Szabályos cserkész egyenruha; erős cipő, esőköpeny; akinek van saját
furulyája, hegedűje, egyéb saját hangszere, jegyzeteléshez szükséges felszerelés, olló, ragasztó, színes
ceruza; ha van, fafaragáshoz szükséges eszközöket stb.; tisztálkodási felszerelés és törülköző; ágynemű
(vagy egyszeri 7,00 € bér). LÁNYOKNAK: népviselet, hajgumik, színes szalagok; táncgyakorláshoz
megfelelő öltözet, bő szoknya és póló, bőrtalpú cipő; FIÚKNAK: fekete nadrág, mellény, fehér ing, fekete
kalap, fekete csizma vagy bőrtalpú cipő (kemény).
Fontos: betegbiztosítási kártya és kitöltött egészségügyi űrlapot egy borítékban elhozni és a tábor elején
leadni. Súlyos allergia, krónikus betegség vagy egészségügyi diéta esetében személyes értesítést kérünk.
Útleírás: A táborhely Türingiában van, Erfurt-tól kb. 40km-re északra esik.
Autóval az A4 autópályán Erfurt West-ig, majd a B4-en a városba be kell haladni. Ott továbbra is a B4-en
mindig Nordausen felé. Gebesee-n, majd Staußfurt-on keresztül Sondershausen irányába Schilfa-ig.
Schilfa-ban balra, Gangloffsömmern-en át Lützensömmern-be. A Rittergut a falu közepében van, ki van
táblázva.
Vonattal Erfurt-ig, majd a regionális vonattal Nordhausen felé Gangloffsömmern-ig. Onnan elhozunk ha
időben szólsz. A vonat kb. (két)óránként indul Erfurt-ból (15:04h, 16:04h, 17:04h, 19:04h, 21:44h).
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Informationen für Notfälle
Name:

Geburtsdatum:

Adresse:
Telefon zu Hause:
Tel. d. Vaters (im Dienst):

Tel. d. Mutter (im Dienst):

Kinderarzt (Name / Telefon):
Hausarzt (Name / Telefon):
Krankenversicherung:

Vers. Nr.:

Letzte Impfdaten (ja/nein; Zeitpunkt):
Tetanus:

FSME:

Derzeitige Erkrankungen und chronische Leiden (Epilepsie, Asthma, usw.):

Allergien (Medikamente, Insektenstiche, Heu, Nahrungsmittel, usw.):

Ständig verabreichte Medikamente (Name, Indikation, wieviel, wie oft):

Spezielle Ernährung – Diät:

Besondere Vorkehrungen und sonstige Informationen:

Bestätigung:
Datum:

Unterschrift:

