
Mainzi
Csapattábor

Ismered a Cserkésztörvényeket
és ezeket jónak tartod?

Szeretnél megint a barátaiddal métázni, 
számháborúzni, strandolni, portyázni és este
velük a tábortüznél énekelni?

Szereted használni a világ
egyik legnehezebb nyelvét?

Unod már a falakat és
szeretnél megint
sátorozni?

Kedved van egy táborra ahol
teljesen elfelejted hogy van 
mobiltelefonod?

Ha csak egyetlen egy kérdésre is
igennel válaszoltál, akkor a kovetkezö
tábort garantáltan imádni fogod!



KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGARIAN SCOUTS ASSOCIATION IN EXTERIS - UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND

88. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat Mainz

Csapatvezető: Barcsay Ádám 
Saarstraße 20, 55122 Mainz, 01520/1012756 

Táborkezdés: 2022. június 15, 18:00 órakor 

Táborzárás: 2022. június 19, 13:00 órakor 

Óvoda: További információ az óvodához a következő napokban 

Kérlek Benneteket, tartsátok be ezeket az időpontokat, már csak azért is, mert a tábor 

felépítése és lebontása nagy munka. Így például nem igazságos egy őrsön belül, hogy egy-két 

cserkész felépíti a sátrat és a többiek csak "beköltöznek". Későbbi érkezést vagy korábbi 

indulást, mint kivételeseseteket, előre jelentsétek be nálam! 

Tábor díj: 
családonként 1 tag: 50,- € 
családonként 2 tag: 90,- € 
családonként 3 tag: 120,- € 
Szombati látogató vezetők, egész nap: 10€ 
Szombat, csak ebéd: 3€ 
A tábordíjat a tábor elején gyűjtjük be! 

Felszerelés: A csatolt felszerelési listát figyeljétek 

örsi felszerelés: örsi zászló, iránytű, elsősegély csomag, cserkészkönyv 

Mindenki sátorban alszik. 

A csatolt egészségügyi lapot (praktikus okokból nemet nyelvű) és a betegbiztosítási kártyát 
hozzátok el kitöltve a táborba és adjátok le a tábor elején vagy küldjétek nekem el emailben! 

Jelentkezés: 

Legkésőbb 2022. június 07-ig lehet jelentkezni emailben, whatsappen vagy doodle-on: 
adam.barcsay96@gmail.com 
https://doodle.com/meeting/participate/id/dPN4y56a 

Útleírás: 

A táborhely Langenlonsheim szélén van, Bretzenheim felé. Langenlonsheim déli végén. 

A táborhely GPS-koordinátái: 49.886616, 7.893794 

Mainz felől: 

https://goo.gl/maps/uzTMXkvvVJVV2ozTA
https://doodle.com/meeting/participate/id/dPN4y56a/vote


KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
HUNGARIAN SCOUTS ASSOCIATION IN EXTERIS - UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

88. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat Mainz  
 

             
Csapatvezető: Barcsay Ádám 

Saarstraße 20, 55122 Mainz, 01520/1012756 

 Az A 60-ról az A 61-re Bad Kreuznach irányába. 
 Az A 61-röl az első lejárónál elhagyni az autópályát Bad Kreuznach irányába a B 41-

re. 
 A B 41-est az első lejárónál elhyagni 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. 
 

 
 
 

A táborban nem engedélyezett a mobiltelefonok használata. Kizárólag vezetők 
hozhatnak és ök sem használják, ha nem okvetlenül szükséges. 

 
Tábori vésztelefon: 0152-01012756 

 
Találkozunk a táborban! 

 
Jó munkát 

 
Barcsay Ádám tpk. 

 

https://goo.gl/maps/uzTMXkvvVJVV2ozTA



