
Tábori információk Csapattábor 2015, Langenlohnsheim

Mainz – Heidelberg

- Tábor díj: 
családonként 1 tag: 45,- €
családonként 2 tag: 80,- €
családonként 3 tag: 110,- €
A tábordíjat a tábor elején gyűjtjük be!

- Jelentkezést a táborra május 27-ig várom!

- A csatolt   felszerelési listát kérem vegyétek figyelembe!

- A csatolt   egészségügyi lapot (praktikus okokból német nyelvű) hozzátok el kitöltve a táborba és 
adjátok le a tábor elején!

- Mindenkinek legyen cserkészinge!

- Kiscserkészek: Mivel két csapat táborozik együtt, több kiscserkész lesz mint férőhely a házban. 
Nem minden kiscserkészőrs fog bent aludni. Ezért kérlek pakoljatok úgy, hogy sátorban is tudjanak 
aludni a gyerekek, ha szükséges lenne. Szóval kell hozni szigetelő matracot, pokrócot,…
(A helyszínen döntjük el véglegesen, de valószínűleg a Mackó őrs házban alszik és a Sárkány őrs 
sátorban alszik.)

- Örsi felszerelés: örsi zászló, iránytű, elsősegélycsomag, cserkészkönyv

- A táborban nem engedélyezett a mobiltelefonok / okos telefonok használata. Kizárólag felnőttek 
és vezetők hozhatnak és ők sem használják, ha nem okvetlenül szükséges. Tábori vésztelefon a 
mainzi csapat számára: 0177 / 39 49 220

- Útleírás: 
A táborhely Langenlonsheim szélén van, Bretzenheim felé. Langenlonsheim déli végén.

Mainz felől: 
 Az A60-ról az A61-re Bad Kreuznach irányába.
 Az A61-ről az első lejárónál elhagyni az autópályát Bad Kreuznach irányába a B41-re.
 A B41-est az első lejárónál elhagyni Langenlonsheim felé.
 A táblákat követni Langenlonsheimig
 Langenlonsheimban az utca véget ér a főútnál, itt jobboldalt sínek vannak. A főútra balra 

kanyarodni Bretzenheim felé.
 Már kb. 100 m után elhagyjátok Langenlonsheimot. A falu szélén, mielőtt kezdődik a mező, 

egy kis, kavicsos-földes út vezet jobbra. 
 Ezen végig mentek, amíg jobboldalt egy fehér kapu mögött faépítményt és parkolót láttok. 

Nagyon várlak benneteket a táborba!

Jó munkát! 
Jutka

http://www.cserkesz.info/dokumente/download/2015/Notfallinfo.pdf
http://www.cserkesz.info/dokumente/download/2015/2015tabori_felsz.lista.pdf
http://www.cserkesz.info/dokumente/download/2015/2015tabori_info.pdf
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