2020. február 08-09.

Kiscserkész tábor meghívó
Kedves mainzi Sárkány őrs, Mosómedve őrs és
Levendula őrs!
Szeretettel meghívunk Titeket a különleges cirkuszi műsorunkra, amit
Németországban legelőször fogunk megtartani! Mi a világhírű Újzélandi
vándorcirkusz vagyunk, és arról vagyunk híresek, hogy a nézőket
mindig örömmel, nevetéssel, soha nem látott trükkökkel és
mutatványokkal tudjuk elvarázsolni és magunkkal vinni a vidám
vándorcirkusz világunkba! Ebben a műsorban Te is részt vehetsz, Te
is szerepelhetsz! Rendkívül ügyes akrobaták, mókás bohócok, idomított
állatok és még sok mindenki más tárt karokkal vár rád és Te is
olyanokká válhatsz mint ők :)
Remélem, hogy eljössz! Sok szeretettel várunk Téged!
Puszil Téged a világhírű Újzélandi vándorcirkusz!

A tábor időpontja:
kezdés: február 08. (szombat), 14 órakor
zárás: február 09. (vasárnap), 14 órakor
Részvételi díj (A tábor elején gyűjtjük be):
családonként 1 tag: 25 Euró
családonként 2 tag: 45 Euró
A táborhely:
Evangelisches Freizeitheim Beedenkirchen
Reichenbacherstraße 13
64686 Beedenkirchen

Jelentkezni lehet február 2-ig:
doodle-on: https://doodle.com/poll/m6s9iydgfux4d38m
vagy
email-en: adam.barcsay96@gmail.com
(Aki jelentkezett doodle-on, annak már nem kell külön jelentkezni.)
Felszerelési lista:
Őrsi frsi felszerelés: őrsi zászló
Egyéni felszerelés: ágynemű, lepedő, cserkészing, nyakkendő, fehérnemű váltásra,
zokni, t-shirt, hosszú nadrág, pulóver/meleg pulóver, esőkabát, esőnadrág,
gumicsizma, bakancs, fogkefe, fogkrém, fésű, törülköző, szappan, kulacs, törlőrongy,
pizsama, házi papucs, őrsi füzet, ceruza, (filc-)toll, olló, ragasztó, zseblámpa,
betegbiztosító kártya (borítékban), fehér t-shirt (ami már nem kell), 1 nagy karton
darabot (amit a t-shirt közé lehet tenni)
További fontos információk a pakolással kapcsolatosan:
Alsóneműt és zoknit pakoljatok egy zacskóba vagy a táska oldalzsebébe!
A cserkész ne hozzon olyan ruhát, tárgyat ami nem lehet sáros, piszkos!
Minden tárgyon legyen rajta a cserkész neve!
A táborban nem engedélyezett a mobiltelefonok/okostelefonok használata, mert azok
zavarják a cirkuszi műsorunkat!
→ Tábori vésztelefon: Tábori vésztelefon: +49 1520 1012756 (Ádám)

A világhírű Újzélandi vándorcirkuszi igazgató számít a Te vidám
részvételedre és a Te tehetségedre!

Jó munkát!
Nagy Hanna, Barcsay Anna, Jeromos Ágota, Barcsay Ádám

