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Csapattábor 2019: Magyar feltalálók találkozója 

Kedves mainzi cserkészcsapat! 

Szeretettel meghívunk Benneteket a feltalálók kongresszusára 

(találkozójára) szombaton, amelyen a magyar feltalálók és tudosók 

bemutatják nagyszerü találmányaikat. Lesz esélyed találkozni Szent-

Györgyi Alberttel, Bíró László Józseffel, Jedlik Ányossal és a többi híres 

magyar feltalálóval. Remélem ti is készültök a nagy rendezvényre.  

Lehet, hogy a feltalálóknak szükségük lesz a mi segítségünkre is!?  

Szerda este várlak Benneteket, hogy felkészüljünk a nagy eseményre! 

 

  

 

Tisztelettel 

A Szervezési Bizottság 
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Kiváncsi vagy a feltalálókra? A találmányokra? Nagy kalandok várnak rád. 

Gyere el a csapattáborunkba Hohensteinba. 

 

Táborkezdés:  

 

Táborzárás:     
 

Óvoda: 

2019. május 29-én, 18.00 órakor 

2019. június 01-én, 18:00 órakor 

Ovis nap idén nem lesz tartva a táborban. 

Az ovisok viszont kijöhetnek szombaton 

látogatóba, de külön program számukra 

nem lesz.  

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 kivételes eseteket, előre jelentsétek be nálam! 

 

Tábordíj: 
családonként 1 tag: 45 € 

családonként 2 tag: 85 € 
családonként 3 tag: 120 € 

A tábordíjat a tábor elején gyüjtjük be! 
Sajnos kénytelenek vagyunk megemelni a tábordíjat, mert drága a helység. A második és harmadik 

gyerekre kedvezmény jár. 
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Jelentkezés: 
Legkésőbb 2019. május 25-ig lehet jelentkezni emailben vagy doodle-on: 

adam.barcsay96@gmail.com 

https://doodle.com/poll/dn9pecv2569q6sc3 

 

Táborhely: Kreuzfahrer Freizeitgelände Hohenstein 
Sajnos nem kaptunk pontos címet, amit a naviba be lehetne adni. Ez sokszor igy van, ha 

igazán szép helyekre akar menni az ember. De biztos vagyok benne, hogy mindenki 

megtalálja. 

Google Maps: 

https://www.google.de/maps/place/Kreuzfahrer+Freizeitgel%C3%A4nde+Hohenstein/@5

0.1988557,8.0531005,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x22d655ad3bc6b151!8m2!3d50.19885

57!4d8.0531005 

A táborhely GPS-koordinátái: 

 

50.198383, 8.051632 

Szintén egy kis segitséget nyújt a táborhely honlapja: 

Mit dem Auto Von Wiesbaden Richtung Limburg über die B 54 bis ca 8 km hinter Bad 

Schwalbach. Kurz nach der Abzweigung der Straße Richtung Hohenstein – Ortsteil Burg-

Hohenstein-Unterdorf – geht von der B 54 rechts ein Forstweg (Wegweiser mit 

Eichenkreuz / KFH) bergauf zum Platz. 

Dieser liegt nach wenigen Gehminuten auf der linken Seite. Der Weg ist nur mit KFZ bis 3.5 
t auf eigene Gefahr befahrbar 

 

Auffahrt zum Gelände 

Der Weg hat eine mittlere Steigung und kann, je nachdem, wie oft und wie stark es im 

vorliegenden Zeitraum geregnet hat, in einem schlechten Zustand sein. Das Befahren des Weges 

geschieht auf eigene Gefahr! Gerne möchten wir folgende Empfehlungen geben um den Weg 

ohne Schäden an Fahrzeugen zu meistern: 

Wer aus Richtung Bad Schwalbach kommt, sollte rechtzeitig vor dem Abbiegen blinken, da die 

Einfahrt hinter einer Kurve liegt. Der Weg sollte vorsichtig und langsam befahren werden. Die 

Spurrillen sollten gemieden werden. Im Bereich der Einfahrt zum Gelände bietet der rechte 

Fahrbahnbereich mehr Bodenfreiheit. 
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FONTOS: Probáljatok lent parkolni és felgyalogolni. Kettö kocsi nem fér el egymás mellett és így 

nagyobb káosz sem kizárt. 

 

Felszerelés: A csatolt felszerelési listát figyeljétek 

 

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

emailben! 

Fontos: A kiscserkészek házban alszanak, nekik nem szabad hálózsákban aludni. Ezért a 
kiscserkészek hozzanak lepedöt és ágynemüt. 

A mosómedve örs idén sátorban alszik. 

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

 Tábori vésztelefon : 0152-01012756 

 

Találkozunk a táborban! 

Jó munkát  

Barcsay Ádám tpk. 

 

 


