
88-as Bethlen Gábor cserkészcsapat Mainz
CSAPATTÁBOR 2011.

A szent korona

Mennyi minden történt a magyar 
koronával az elmúlt évszázadokban... 

Megtudhatsz erről sok mindent ha 
elolvasol egy okos történelemkönyvet. De 

még jobb ha eljössz a táborba és magad 
megéled az egyik- másik kalandot.

Táborhely: Jugendzeltplatz „ Am Sattelberg“ 67744 Seelen

Táborkezdés: 2011 június 10.-én, 18.00 órától

Táborzárás: 2011 június 13.-án, 14.00 órakor

Tábordíj: 45,- €, egy családból két tag 75,- €, egy családból három tag 110,- €

Felszerelési lista:  lásd a következő oldalon, FONTOS!!!

Tudnivalók:
A táborban mindenki sátorban alszik!
A táborhely kavicsos. Esetleg nem árt az éjszakára még egy plusz pokrócot vagy
         egy felfújható matracot (legjobb önfelfújó) hozni, amin jobban tudtok aludni.    
Tábori vésztelefon: 0177 / 3949220
Mindenki adjon le a tábor elején egy telefonszámot, amin a szülő elérhető.
A nagy távolság miatt, értelmes közösen utazni. Küldhettek nekem is ezzel
        kapcsolatban e-mailt és én továbbítom a többieknek. 
Természetesen minden más kérdéssel is fordulhattok hozzám: 06132/71 79 13

Jó munkát! 
Brauchler Jutka (cst pk)



Felszerelési lista: Kérem vegyétek figyelembe!

 cserkészing mindenki  kis hátizsák * mindenki
 nyakkendő akinek van  csajka ** mindenki
 hálózsák mindenki  törlőruha mindenki
 szigetelőmatrac mindenki  konyhai kisdeszka*** mindenki
 pokróc fázósoknak  kis éles kés*** mindenki
 felfújható matrac jó lehet  Krumpli hámozó jó lenne
 esőkabát mindenki  morze és rovásírás nagycserkészek
 esőnadrág jó lenne  ruha (meleg, hideg időre) mindenki
 napsapka mindenki  alsónemű, pót zokni mindenki
 naptej családonként  vízálló cipő /csizma mindenki
 zseblámpa fontos  túra- / sportcipő mindenki
 zsebkés 10 éves kortól  szandál/strandpapucs mindenki
 iránytű ha van  törölköző mindenki
 elsősegélycsomag ha van  mosdócucc (fogkefe stb.) mindenki
 papír mindenki  kulacs mindenki
 ceruzák mindenki  komik-füzetek senki
 olló mindenki  édesség senki
 ragasztó mindenki  bármiféle komputer senki
 tű mindenki  bármiféle zenekészülék senki
 cérna mindenki  mobiltelefon csak vezetők
 távcső ha van és szabad  egészségügyi kártya mindenki

*      A hátizsákba férjen legalább egy nagy üveg víz, esőkabát esőnadrág és a csajka.
**    Csajka: lapos tányér, mély tányér és bögre/pohár nem törékeny anyagból + evőeszköz, 
        mindezt  a törlőruhával együtt egy vászonzsákban
***  zöldségvágásra, éles kést ha a szülő engedi

www.cserkesz.info

http://www.cserkesz.info/

