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János vitéz csapattábor 2017
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéröl a juhászbojtárra.
...
"Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!"
Kukoricza Jancsi így szólott hozzája:
"Pillants ide, hiszen ezen a világon
Csak te vagy énnekem minden mulatságom.
…
Hogy is kezdjem csak hát?... Mindennek előtte
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre?
Kukorica között találtak engemet,
Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet.
...
Itt hát, hol országa van a szerelemnek,
Az életen által én egyedül menjek?
Amerre tekintek, azt mutassa minden,
Hogy boldogság csak az én szivemben nincsen?“
(Petöfi Sándor)

Kedves Kiscserkészek és Cserkészek!
Ki találkozott már Janos vitézzél? A francia királyt ismeritek?
Tündérországban jártatok vagy láttatok már oriásokat, sárkányokat? Ha nem,
akkor gyertek el Ti is! Nagy kalandok várnak rátok! Találkozunk a francia
határnál!
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Táborkezdés:
2017. június 14-én, 18.00 órakor
Táborzárás:
2017. június 18-án, 13.00 órakor
Ünnepi fogadalomtételre, szombat estére, szeretettel meghívunk minden felavatott
cserkészbarátunkat!
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!
Vezetök érkezhetnek már elöbb!
Tábordíj:
45 €
(sz-5€/ cs-10€/ pé-10€/ sz-10€/ va-10€)
A tábordíjat a tábor elején gyüjtjük be!
Jelentkezés:
Legkésőbb 2017. június 07-ig lehet jelentkezni a csapatparancsnokoknál emailben:
HD: jung.panni@gmail.com
MZ: adam.barcsay96@gmail.com
Táborhely:
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. A következö
linket be lehet másolni.
Google Maps:
https://www.google.de/maps/place/Jugendzeltplatz+Hirtenwiese/@49.0872257,7.6408669,457m/da
ta=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x479687decd831545:0xbe1ec02975469096!
2sJugendzeltplatz+Hirtenwiese!8m2!3d49.0872222!4d7.6430556!3m4!
1s0x479687decd831545:0xbe1ec02975469096!8m2!3d49.0872222!4d7.6430556!6m1!1e1
https://www.youtube.com/watch?v=Bvu7BEXovO0
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Felszerelés:
Szabályos cserkészegyenruha:
Cserkészing, nyakkendő gyűrűvel, kheki színű hosszú- és rövidnadrág a fiúknak, barna
hosszúnadrág és szoknya a lányoknak.
Ahogy Ti is tudjátok, a német nyár lehet vizes és hideg, ezért érdemes a következőket betartani!
A „zacskós“ csomagolás azért jó, mert a hajnali és a levegő nedvességét visszatartja a ruháktól, így
minden átöltözés egy élménnyé válik!
A hátizsákba a következőket ajánljuk:
I. Fehérneműs zacskó: Pizsama, vagy melegítő külön zoknival éjszakára, fehérnemű, zsebkendő,
zoknik, tornanadrág, trikó, póló
II. Meleg holmik zacskója: Pulóverek, nadrágok, tartalék cserkészing, esőkabát
III. Tisztálkodási zacskó: Szappan, fogkefe és fogkrém, fésű, napolaj, törülköző
IV. Étkezési zacskó: csajka, evőeszköz, pohár, törlőruha
V. Egyéb felszerelés: Erős cipő vagy bakancs, gumicsizma, szandál, hálózsák, lég-vagy
szivacsmatrac, pokróc, zacskó a szennyesnek, zsebkés, cserkészsíp, iránytű, cérna, varrótű,
elemlámpa
VI. Elméleti foglalkozáshoz: Papír és ceruza, cserkészkönyvek, énekfüzet
VII. Igazolványok: Oltási igazolvány, betegbiztosítási kártya és a kitöltött egészségügyi kérdőív.
A csatolt egészségügyi lapot (praktikus okoból németnyelvü) hozzátok el kitöltve a táborba és
adjátok le a tábor elején!
A táborban nem engedélyezett a mobiltelefonok használata. Kizárolag vezetök hozhatnak és ök
sem használják, ha nem okvetlenül szükséges. Tábori vésztelefon 01573-6886946

Találkozunk a táborban!

Jó munkát!

Jung Panni és
Barcsay Ádám tpk.

