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929 Projekt lap 

 
 

Projekt megnevezése: Táborhely 2012 

Projekt felügyelő team: Parancsnokság 

Projekt szponzor: Tegger 

Projektvezető: JB 

Projekt céljai: A projekt célja a 2012-es tábor és tanyahelyek megkeresése, felderítése és 
lefoglalása. A projekt a táborhely(ek) végleges lefoglalásáig tart. 
Olyan táborhelyet keresünk amely a nyári időtáblázatunknak megfelel. 
Valamint előnyben részesítjük idén azokat a táborhelyeket, amelyek mellett-
közelében KCS tanyázásra is van lehetőség (pl. falu szélén plébánia-ház és a falu 
melletti erdőben táborhely). Fontos szempont, hogy ne legyen messze Bp-től. 

Projekt terjedelme: - táborhely és tanyahely javaslatok összegyűjtése online adatbázisba 
- táborhely és tanyahely felderítések szervezése vagy az őrsök serkentése 
- egyeztetés az online adatbázisba összegyűjtött, részletezett lehetőségekről a 
Parancsnoksággal: 2012. ápr. 15. 
- segítség a táborhely-adminisztrációban a Parancsnokságnak: 2012. ápr. 29. 

Megvalósítás időterve: - helyek gyűjtése: 2012. március 15. 
- felderítések: 2012. április 15. 
- részletes, online adatbázis a lehetőségekről: 2012. április 15. 
- további táborhely-adminisztrációs feladatok: 2012.ápr. 29. 

Dokumentumok: - korábbi táborok forgatókönyvei 
- Online dokumentumok  - lásd Melléklet 

Társprojektek:* - „Tábori support” projekt 
- „Pénzügyi terv” projekt 

 
*A Társprojektek olyan feladatok, melyekkel érdemes kapcsolatba lépni munkád során, mert sok átfedés lehet a 
tennivalók között. 

 
Fontos: 
- a projekt megvalósításába vonj be másokat is ha úgy látod, hogy szükség van rá! A projekt felügyelő team 
segíti/ellenőrzi a munkádat! 
- a projekt lezártnak akkor tekinthető, ha a szükséges dokumentumokkal szóban beszámoltál a projekt 
szponzorának 
 
Köszönettel, 
Jó Munkát! 
 
Budapest, 2012. február 20. 
 

Téglás Gergely, Tegger st. 
csapatparancsnok 
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Melléklet: 
 
929szentmihaly – docs.google.com –on elérhető táborhelyes dokumentumok 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiCHg8INIm1Aclg5RFU2SkRDS2d5blF4TVhoTHkyNGc#gid=0 
 
https://docs.google.com/Doc?docid=0Ae852h7uav9_ZGdrazZxanNfMjM4ZGY4OGRnYzI 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiCHg8INIm1AdFlVMXFPSG5tWkU5dmtxUm8xRUxya0E#gid
=0 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsknEZJY6pggdHpaVnpvNDdtQTF0UDBvc2kxUG9KelE#gid=
1 
 
Óriás táborhely adatbázis: 
http://929szentmihaly.hu/files/tabor_2011/taborhely.xls 
 
Táborhelyfelderítési szempontok (nagyon fontos)! 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-
852h7uav9_NjlkODRkYjItYzM3Ni00YTI1LTk3YzktOTFiY2FlNmYzMzA5 
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-
852h7uav9_MzMyMjAyMDctOThkZS00NWVmLWEyMTQtNzY3ZjdjZDE2MWYy 
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