
88. Bethlen Gábor cscs. Mainz

RAVASZ RÓKA TÁBOR
Ti is olyan ravaszak vagytok, mint a rókák? Akkor jó helyen vagytok a táborunkban. Hogy mi vár Rád? Azt 

természetesen csak akkor tudod meg, ha eljössz….

Mikor?

2010 március 5.-én 18.00 órakor

Hova?

A Wendelinusheimba, a Mainz-Gonsenheimi erdőbe

Útleírás: a Kapellenstr. végén az erdő szélén a parkolón leparkolni, onnan gyalog egyenesen tovább a nagy úton be az 
erdőbe, kb. 800 m után baloldalt van a ház

Tábordíj?

egy családból 1 tag: 30,- €

egy családból 2 tag: 50,- €

egy családból 3 tag: 70,- €

Mit hozzál? 

Cserkészinget, nyakkendőt, elég pót- és meleg ruhát, esőkabátot, pizsamát, mosdócuccot meg törölközőt, vízálló 
cipőt, örsi füzetet, papírt, ceruzákat, ollót, ragasztót, zseblámpát, cserkészkönyvet (ha van), iránytűt (ha van), 

zsebkést/bicskát (csak 10 éves kortól), örsi zászlót 

Azonkívül fontos hozni való !!

Házi cipő (nem elég a meleg zokni, és a nyitott papucs sem ajánlatos, hozzatok zárt meleg papucsot vastag talppal, 
vagy akár egy pár tiszta cipőt amit csak bent fogtok hordani, a padló hideg (megtapasztaltuk))

Ágynemű (nem szabad a házban hálózsákot használni, ezért legyetek szívesek NE hozzatok hálózsákot, nem akarok 
gondot a házmesterrel. Hozzatok párna- és  paplanhuzatot és lepedőt a matracra. Aki nem szeretne két éjszaka miatt 



ilyen felhajtást csinálni, az hozzon egy paplanhuzatot amelyikbe belebújik mint egy hálózsákba és a paplant arra teszi 
rá ÉS párnahuzatot. Még egyszer mondom: hálózsákban nem engedek senkit se aludni az ágyban)

Táborzárás: 

2010 március 7.-én 14.00 órakor

Mivel kell készülni? 

Minden őrs a péntek esti tábortűzi számon már előre gondolkodjon, mivel ott nem lesz sok idő.

Készítsetek egy ötletes és vicces mókát a következő témához: Hogy vadászik a róka?

(milyen állatra, mikor, hol, milyen trükkel, … Figyelem NE medvevadászat-módszerrel)

Ribizlimanó-cserkészovi

Szeretettel várunk benneteket szombat délután 16 órától 18 óráig közös uzsonnára és játszásra. Külön ovifoglakozás 
is lesz. Részletes értesítőt kaptok még Anditól.

Jó munkát!

Brauchler Jutka, cspk.

www.cserkesz.info


