Kedves Szülők!
1)

A levél hátoldalán megtalálhatják a következő félév csapatprogramjait. Kérjük, őrizzék meg
ezt a levelet, és a lehetőségekhez képest alakítsák úgy gyermekük időbeosztását, hogy az összes
programon részt tudjon venni, hiszen a cserkészet nem egy hobbi, és nem is egy újabb különóra,
hanem egy életforma, amit meg kell élni.

2)

A tavalyi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból 143 289 Ft folyt be csapatunk
egyesületébe. Köszönjük felajánlásaikat! Idén is regisztrálva vagyunk a kedvezményezettek
között, így lehetőségük van személyi jövedelemadójuk 1%-ának önkéntes felajánlására a Magyar
Tenger Cserkész Egyesület részére, hogy a befolyt összeg felhasználásával a továbbiakban is
támogathassuk a siófoki cserkészmunkát. Amennyiben van cserkész-szimpatizáns ismerősük,
kérjük, juttassák el hozzá mellékelt 1%-os lapunkat. Köszönjük!

3)

Idei évben a locsoláson csapatunk tagjai – fiúk és lányok egyaránt – cserkész korosztálytól
vesznek részt. Ezzel kapcsolatos információkat az őrsvezetők tudhatnak meg.

4)

Nyáron két részre osztjuk a csapatot táborozás szempontjából. Az augusztusi csapattáborra
azok az őrsök jöhetnek, akik már cserkész korosztályúak (Mandula, Pele, Cukorborsó, Sasakál).
A tanyázás a kiscserkészek „tábora”. Egy ilyen tanyázás 5 napig tart és kevésbé nomád
körülmények között zajlik.

5)

Előző levelünkben is összefoglaltuk a cserkészettel kapcsolatos várható nagyobb költségeket,
és azok közelítő értékét, most sincs ez másként:







6)

Téli portya - 2500 Ft
Éves tagdíj - 2500 Ft - határidő: 2017. február 17. Téli portya
Tanyázás előleg - 4000 Ft - határidő: 2017. június 16. Portya
Táborelőleg – 5000 Ft - határidő: 2017. június 16. Portya
Tanyázás 2. részlet - várhatóan - 4000 Ft - határidő: induláskor
Tábor 2. részlet – 5000 Ft – határidő: induláskor

Tudjuk, hogy csapatunkban sok olyan család van, ahonnan több cserkésztáborban/tanyázáson
is részt vesznek a gyerekek. Az ő számukra az alábbi kedvezményrendszert vezettük be. Az
alábbi felsorolásból azt a sort kell választani, ahány táborunkba jönnek összesen a család
gyermekei. Pl: két testvér közül az egyik csak tanyázáson vesz részt, míg a másik tanyázáson és
a táborban is, akkor a 3 tábor sort kell választani.




1 tábor
2 tábor
3 tábor

teljes költség
összesen 4000 forint kedvezmény a két tábor árából
összesen 8000 forint kedvezmény a három tábor árából

Cserkészköszöntéssel kívánok továbbra is:
Jó munkát!
Molnár Péter
s.k. csapatparancsnok
Kelt: Siófok, 2017. február 10.
Magyar Tenger Cserkész Egyesület – Adószám: 18786521-1-14

Féléves Programterv
2017
Február 17-19.

3 nap

Téli portya

Március 15.

délelőtt és este

Ünnepi megemlékezés

Március 18.

egész nap

Tavaszi túra

Április 14.

egész nap

Lelki program korosztályosan

Április 17.

egész nap

Locsolás - cserkész korosztálytól

Május 26-28.

3 nap

Próbáztatás

Június 3.

délelőtt

Pünkösdi szezonnyitó

Június 16-18.

3 nap

Portya korosztályosan

Július 6-10.

5 nap

Tanyázás a kiscserkészeknek

Augusztus 12-19.

8 nap

Cserkésztábor

„Cserkészprogram nem vész el, legfeljebb átalakul…”

Magyar Tenger Cserkész Egyesület – Adószám: 18786521-1-14

