KÜLFÖLDI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Hungarian Scout Association in Exteris - Asociación de scouts hungaros en el exterior Ungarischer Auslandspfadfinderbund

1. KERÜLET – EURÓPA

Meghívó Cserkészparkrendezé sre

Kedves Cserkészvezetők, Roverek, Szülők és Cserkészbarátok !

Az idén is megyünk Kastlba a cserkészparkunkba dolgozni.
Előkészítjük a felszerelést és a parkot a nyári táborra, azon kívül elkezdjük a munkálatokat a
pavilonhoz.
Amint látjátok van munka bőven. Ezért várunk minden dolgos kezű cserkészt , vezetőt. szülőt és
cserkészbarátot, hogy ebben a munkában támogasson bennünket.
Mindemellett együtt tölthetünk pár kellemes napot, ahol a munka mellett lesz idő jó
beszélgetésekre és a jó hangulatot is garantáljuk.
Érkezés : május 12. – én 18.00 órától lehet érkezni. (Lehet jönni csak egy napra is !)
Kezdés : május 13.- án 9.00 órakor
Vége : május 16.- án 14.00 órakor
Hely : Kastl – Mennesberg
Költségek : napi 5€, vagy 15 € egész időre

Felszerelés : Hálózsák a házban alváshoz is, lepedő.
Aki akar sátorozni az hozzon magának sátort. Azon kívül kesztyű és strapabíró ruha.
Szerszámok vannak, de ha hozod a sajátodat, az is nagyon jó.

ADOMÁNYOKAT ÉS A TAGDIJAT A KÖVETKEZÖ KONTORA LEHET ÁTUTALNI:
Sparkasse Zollernalb BLZ:653 512 60 Ktnr: 1134 0261 17 IBAN: .DE68 6535 1260 1134 0261 17. SWIFT-BIC: SOLADES1BAL
Ungarischer Pfadfinderbund

Jelentkezés : május 9.- ig kérek jelentkezést, hogy meg tudjuk szervezni az élelmiszert és a
kellékeket. Tel : 0049 / 7433 276314 vagy email pl.jablonkay@gmx.net
Jó munkát !
Jablonkay Péter
______________________________________________________________________

A következő munkák vannak tervezve :
A pavilon alapzatát elkészíteni. Vasakat hajlítani és kibetonozni.
Állványt építeni a pavilon állításához.
Fát kitermelni az állványhoz és a nyári táborhoz.
A kőbányát és a parkolót kitakarítani.
A konyhakocsit (lakókocsit) rendbe rakni, lecsiszolni és lefesteni

A cserkészház külső gerendáit lecsiszolni és lefesteni.
A cserkészházban rendet rakni és a szemetet kihordani.
A cserkészház berendezését javítani (asztalok, szekrények, WC)
A cserkészházban főzni és gondoskodni az éhes munkabrigádról.

A szertárból kidobni a szemetet (két buszra való)
Kiskocsikat megjavítani
Tábori ládákat feltölteni nagyobb létszámra
Befejezni a két új szertárhelyet.
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