Kedves Szülők!
Idei kiscserkész tanyázásunk 2018. július 01. és július 05. között Hárskúton kerül
megrendezésre.
A tanyázásra valamennyi kiscserkészünket sok szeretettel várjuk!
Gyülekező: 07.01. 8.30 CsOtthon (10-kor indul a busz) Kérjük, mindenki reggelizzen otthon!
Érkezés: 07.05. 16.00, CsOtthon
Részvételi költség: 6500 Ft
1) Kérjük, aki tud és szeretne, járuljon hozzá a tanyázás élelmezéséhez. Az internetes cím,
amely alább található, egy szerkeszthető internetes táblázatot tartalmaz, amiben minden
olyan élelmiszert feltüntettük, amikre felajánlásokat várunk. Ezt a címet e-mailben az
őrsvezetőktől is el tudják kérni. Kérjük Önöket, hogy amennyiben tudják támogatni
tanyázásunkat, akkor a megfelelő helyre írják be magukat, hogy a többi szülő is láthassa,
mi az, amivel még senki sem készül.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7xGTydnC2lGfPiQymmWiOj0KpbYSD5Pjl6g
8gYfsPg/edit?usp=sharing
Ezzel kapcsolatban nyugodtan keressék fel az őrsvezetőket, vagy forduljanak hozzám
bizalommal.
2) Nagyon fontos, hogy a nasikat és az egyéb édességeket közösen fogjuk elfogyasztani. A
cserkészprogramokon az étkezés úgy zajlik, hogy a gyerekek a közösbe beadják hozott
ételeiket, amiből a többiek is részesülhetnek, de mindenki eheti a saját ételét is.
3) Ha a részvételi költség kifizetése anyagi problémákba ütközne, kérem, forduljanak a
csapathoz bizalommal, igyekszünk segíteni. Az anyagiak miatt egyik kiscserkészünk se
maradjon otthon!
4) 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
lehet ezeknek a hívásoknak számát próbálják a lehető legkevesebbre csökkenteni, hisz ha
bármi történne, akkor Önöket egyből értesíti majd az őrsvezető, a gyerekekben pedig
komoly honvágyat tud kelteni a többszöri telefonálás. Ha a kiscserkész szeretne
hazatelefonálni, a vezetője mobiltelefonjáról megteheti. Megértésüket előre is köszönjük!
5) Napi négyszeri étkezést biztosítunk, a gyerekeknek. Zsebpénzre nem lesz szükségük,
nem is lesz alkalmuk a vásárlásra.

6) Újonc kiscserkészeink a tanyázáson tesznek majd ígéretet, nyakkendőjüket és a
csapatpólójukat is itt kapják meg, ezzel kapcsolatban a gyermekek őrsvezetőjét keressék!
A tanyázás a legfontosabb (és a legjobb ) program az évben, valamennyi
kiscserkészünk részvételére számítunk!
7) Kérjük, hogy a mellékletben található szülői, az egészségügyi nyilatkozatot és a tábor
díjának második részletét a gyülekező időpontjára hozzák magukkal.
Ha bármilyen kérdésük merül fel, hívjanak nyugodtan a 0630 357 9043-as telefonszámon,
vagy keressenek a fueloephunor@gmail.com e-mail címen.

Siófok, 2018. június 19.

Jó Munkát!
Fülöp Hunor
Kiscserkész rajvezető
Felszerelési lista
Iratok:





diákigazolvány
TB- kártya másolata
szülői egészségügyi nyilatkozat
szülői engedély (a két nyilatkozatot
táborba induláskor elkérjük)
Tábori felszerelés:
 hálózsák, polifoam
 kisebb hátizsák túrázáshoz
 kullancsriasztó, naptej
 zseblámpa
Étkezés:



csajka
kés, villa, kanál (lehetőleg névvel ellátva,
hogy ne keverjék össze a gyerekek)
 bögre (műanyag, hőálló, praktikus, ha van
füle)
Ruhatárunk:


egyenruha
(csapatpóló,
nyakkendő,
nyakkendőgyűrű), akinek van 




őrsi kiegészítők, ha vannak
rövidnadrág, hosszúnadrág: mindegyikből
legyen egy váltás
 bakancs és sportcipő vagy szandál,
valamint
mosakodáshoz
ajánlott
a
strandpapucs,
rossz
idő
esetére
gumicsizma
 alsónemű, zokni: legyen több, mint a
napok száma
 póló
 pulóver
 esőkabát
 fejfedő
 fürdőruha
 éjszakai ruházat: nem célszerű a pizsama,
inkább egy melegítő
A kiscserkész legyen tiszta és illatos:





fogkefe, fogkrém
törülköző
szappan
fésű,
hajgumi,

hajcsat,

stb.

