Kedves Szülők!

Idei kiscserkész tanyázásunk 2015. augusztus 6-10. között a kővágőszőlősi plébánián és
területén lesz a pécsi 673. Pius cserkészcsapat kiscserkészeivel. A tanyázásra valamennyi
kiscserkészünket szeretettel várjuk!
Gyülekező:
augusztus 6-án 9:00-kor a buszpályaudvaron
Visszaérkezés: augusztus 10-én 17:10-kor a buszpályaudvaron
Részvételi költség: 8000 Ft, aminek második részletét – 3000 forintot – kérjük az indulás napján
befizetni. Kérjük, aki tud, járuljon hozzá a tanyázás élelmezéséhez, akár egy szalámival, lekvárral,
mézzel,stb. A nasikat, és egyéb édességeket is közösen fogjuk elfogyasztani. Ha a részvételi költség
kifizetése anyagi problémákba ütközne, kérem, forduljanak a csapathoz bizalommal, igyekszünk
segíteni. Az anyagiak miatt egyik kiscserkészünk se maradjon otthon!
A szükséges felszerelést tartalmazó listát megtalálják a mellékletben. Kérjük, a gyerekek ne
hozzanak mobiltelefont és más elektromos készülékeket. A tanyázás alatt az intenzív programok miatt
a gyerekeket az őrsvezető telefonján keresztül tudják elérni. Ha a kiscserkész szeretne hazatelefonálni,
a vezetője mobiltelefonjáról megteheti. Megértésüket előre is köszönjük!
Napi négyszeri étkezést biztosítunk, a gyerekeknek zsebpénzre nem lesz szükségük, nem is
lesz alkalmuk a vásárlásra.
Újonc kiscserkészeink a tanyázáson tesznek majd ígéretet és nyakkendőjüket is itt kapják meg.
A tanyázás a legfontosabb (és a legjobb ) program az évben, valamennyi kiscserkészünk
részvételére számítunk!
Kérjük, hogy a mellékletben található szülői és egészségügyi nyilatkozatot és a részvételi díjat a
táborba hozzák magukkal.
Ha bármilyen kérdésük merül fel, hívjanak nyugodtan a 30/ 958 67 45 telefonszámon.
Pécs, 2015. június 18.
Jó Munkát!
Köszönettel:

Gadó Annamária
Táborparancsnok

Hozzájárulok, hogy gyermekem, _________________________ részt vegyen a 466. számú Magyar
Tenger Cserkészcsapat 2015. augusztus 6-10. közötti kiscserkész tanyázásán.
Elérhetőségem a tábor ideje alatt:________________________________________________________
Dátum: 2015. ____________________
........................................................
Szülő aláírása
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Felszerelési lista:
1. ruhák és cipők
- alsónemű, zokni
- póló
- rövid és hosszú nadrág
- pulóver
- sapka / kendő
- fürdőruha
- dzseki / esőkabát
- papucs
- cipő (játékhoz, túrázáshoz)
- szandál
2. tisztálkodás:
- fogkefe, fogkrém
- törülköző
- szappan / tusfürdő
- fésű
- szúnyog,- kullancsriasztó
- naptej
- zsebkendő, WC papír
- (szükséges gyógyszer)
3. alvás:
- pizsama / melegítő
- hálózsák
- kispárna
4. étkezéshez:
- kulacs (vagy fél literes palack)
5. egyéb:
- első napra ebéd és uzsonna (hideg élelem)
- diákigazolvány
- szülői hozzájárulás és egészségügyi nyilatkozat (letölthető a honlapunkról www.466.cserkesz.hu/letoltes)
- kis hátizsák túrára
- zseblámpa

