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A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2018-as Kiscserkész Tanyázásának tudnivalói 

 
Általános információk  
 
Idén nyáron is elutazunk a Hugonnai Vilma és a Hunyadi Mátyás raj kiscserkészeivel és vezetőivel 
egy varázslatos helyre, a Mátra zöld szívébe, ahol 101 kiskutya keretmesében tapasztaljuk meg az 
élményekkel teli tevékeny alkotás örömét a kisközösségben. 
A tábor az évközi cserkészmunka megkoronázása, hiszen a cserkészet és a táborozás 
elválaszthatatlan fogalmak. A gyerekek a táborban tudják kipróbálni, hasznosítani és gyakorolni a 
cserkészév folyamán tanultakat.  
 
Tábor helye: Mátraalmás, Hóvirág Pihenőház 
 
Ideje: 2018. július 16-20. (hétfőtől péntekig) 
 
Találkozó: 2018. július 16., hétfő, reggel 9:00 óra, 
Stadion Autóbuszállomás  
 
Visszaérkezés: 2018. július 20., péntek 15:25, Stadion 
Autóbuszállomás 
 
Leutazás rendje: 
Minden egyéni tábori felszerelést hátizsákjukban, maguk hozzák a kiscserkészek. 
Ügyeljenek arra, hogy a tábori felszerelésnél könnyen elővehető helyen legyenek: egészségügyi 
igazolás, Hozzájárulási papír (indulás előtt beszedjük), diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, TAJ-
kártya (vagy fénymásolata), ennivaló, innivaló, esőkabát, sapka. 
A leutazáshoz egyenruhában jöjjenek a gyerekek (cserkészing, nyakkendő, gubacs)! 
 
További információk:  
- Honlapunkon, a kiscserkész tanyázás esemény oldalán mindig naprakész, friss információk 
jelennek meg a táborozással kapcsolatban, kérjük, kísérjék mindig figyelemmel.  
- 2018. június 17-én,  vasárnap az évzáró ünnepség után tartandó tábori szülői értekezleten  
- Telefonon és drótpostán a táborparancsnok bármilyen felmerülő kérdésre készséggel válaszol. 
 
Eredményes készülődést! Jó Munkát! 
Budapest, 2018. május 5.  
 
Helli Domonkos őv.        Molnár Csenge-Hajna csst. 
      táborvezető                       táborparancsnok 
     (30) 328-1253                              (30) 551-1510 
domonkos.helli@gmail.com        csengehajna@gmail.com 
 
 
 

Mit tartalmaz ez az információs lap? 
 

1. Általános információk 
2. Tennivalók a tanyázásig 
3. Tábori felszereléslista 
4. Mellékletek (EÜ-lap és HJ papír) 

 
 
Kérünk minden cserkészt és szülőt, 
hogy figyelmesen olvassák el az 
információs lap minden oldalát! 

http://929szentmihaly.hu/programjaink/raji-programok/256-kiscserkesz-tanyazas-2018
http://929szentmihaly.hu/programjaink/csapatprogramok/255-evzaro-es-kiscserkesz-igerettetel-2018
mailto:domonkos.helli@gmail.com
mailto:csengehajna@gmail.com
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Tennivalók a tanyázásig 
 
1. Tábordíj:  
 
Tábordíj június 22-ig beérkezve: 
28.000 Ft / kiscserkész - rendezett tagdíjú 
csapattagoknak 
32.000 Ft / kiscserkész - tagdíjat nem fizetett 
csapattagoknak. 
 
Tábordíj június 22-e után 
32.000 Ft / kiscserkész – kedvezmény nélküli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Támogatási kérelem: 
Akinek támogatásra van szüksége, kérjük, jelezze kérelmét a befizetési határidőig a 
Csapatvezetőségnél Pénzügyi kérelem formájában. 
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden kérésre megtalálni a megoldást! 
 
Befizetési határidő: 2018. június 22. péntek 
 
Befizetés módja:   banki átutalás 
Számlanév:   Tűzliliom Egyesület 
Számlaszám:    11704007-22035677 
Közlemény rovat:   „TÁMOGATÁS + cserkész neve” 
Az utalás egyben a táborba való jelentkezés is. 
Készpénzes befizetést NEM tudunk elfogadni! 
Június 22-e után csak a kedvezmény nélküli összeg átutalását tudjuk elfogadni! 
 
2. Egészségügyi nyilatkozat (lásd Melléklet) 
Minden táborozónak 4 nappal a tábor megkezdése előtti kitöltéssel és aláírással (18 éven aluliak 
esetében szülőknek/törvényes képviselőnek az aláírásával) kérjük átadni a táborparancsnoknak a 
táborba induláskor! Tábori szülői értekezleten tudunk adni ilyen nyomtatványt. 
 
3. Hozzájárulási papír (lásd Melléklet) 
18 éven aluli táborozók esetében kérjük kinyomtatni és szülőknek/törvényes képviselőnek kitölteni, 
aláírni és átadni a táborparancsnoknak a táborba induláskor! Tábori szülői értekezleten tudunk adni 
ilyen nyomtatványt. 

Milyen teendőim vannak a táborig? 
 
1. Tábor befizetése 2018. június 22-ig 
2. Hozzájárulási papír* szüleimmel való 

kitöltése és leadása 
3. EÜ nyilatkozat* szüleimmel való 

kitöltése és leadása a táborba 
induláskor 
 

*A HJ papír és az EÜ nyilatkozat a Mellékletekben 
megtalálhatók. A kitöltéshez előbb ki kell nyomtatni! 

Honnan tudom, hogy fizettem tagdíjat? 
Tagsági státuszodról legegyszerűbben honlapunkon tudsz tájékozódni, ha belépsz a 
felhasználóneveddel és jelszavaddal majd a baloldali Felhasználói menüben a „Profilom” 
gombra kattintasz. Saját profiloldaladon a „Tagság státusza” jelzi, hogy aktív tag vagy 
(fizettél tagdíjat vagy újonc vagy) vagy inaktív tag vagy (nem fizettél tagdíjat).  

http://929szentmihaly.hu/index.php/egyesuletunk/tamogatast-kerek
http://929szentmihaly.hu/
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Tábori felszereléslista 
 
Egyéni felszerelés 5 napra: 

• első napra vacsoráig hideg élelem, innivaló, kulacs vagy PET-palack 
• diákigazolvány, cserkész tagkártya, TAJ- kártya vagy fénymásolata 
• cserkész egyenruha (ing, nyakkendő, nyakkendőgyűrű) 
• váltásruha a tanyázás hosszúságának megfelelő mennyiségben (5 póló, 5 pár zokni, 5 alsó) 
• 2 hosszúnadrág/melegítő, 2 pulóver, 2 rövidnadrág 
• 2 pár cipő és papucs (edzőcipő + túrabakancs + papucs + esetleg szandál) 
• sapka napszúrás ellen 
• hálóruha, fürdőruha 
• vízhatlan, hosszú esőkabát  
• széldzseki 
• elemlámpa vagy fejlámpa tartalék elemmel 
• cserkészfüzet, írószer 
• kisebb hátizsák kiránduláshoz 
• hálózsák 
• egészségügyi csomag (törülköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, papír 
• zsebkendő, szennyes zacskó, sebtapasz) 
• szúnyogriasztó és naptej 
• technikai csomag (kis varrókészlet, biztosítótű, madzag, ragasztószalag, műanyag zacskók) 
• HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL! 

 
A gyerekek minden összekeverhető holmijukat jelöljék meg! 
 
Tilos hozni: 

• mobiltelefon, discman, MP3, MP4, Ipod, rádió és minden, ami szórakoztató elektronikai 
eszköz 

• ékszerek, kártya 
• szükségesnél nagyobb szúró vagy vágóeszköz 
• dugi-kaja: édesség, rágcsálni valók 
• szükségen felüli szépségápolószerek 

 
A cserkésztáborok egyik célja és varázsa, hogy nomád körülmények között, kicsit „elszakadva a 
világtól” kerüljünk közelebb a természethez. Ez által megismerjük képességeinket, megtanulunk 
csapatban építkezni, együttműködni, tüzet rakni. A tábor hangulatát erősen zavarják a fent említett 
eszközök. Nincsen rájuk szükségünk a tábor folyamán. 
 
Aki tiltott eszközt hoz magával, annak a tábor első napján le kell adnia a vezetőségnek. Ha ezt 
nem teszi meg, akkor az illetőt haza kell küldjük a táborból! 
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MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 

 
Mellékletek (Egészségügyi nyilatkozat és Hozzájárulási papír) 

A Magyar Cserkészszövetség 
Táborozási Szabályzatának 8. sz. melléklete 

EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT 
 

Név: .............................................................................................................................................................................................  
Születési hely, dátum: ...................................... , _ _ _ _ . év .................................. hó _ _ . nap 
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Édesanyja születési neve: ....................................................................................................................................  
Lakcím: _ _ _ _ ................................................ , ................................................................. _ _ . 
Gyógyszerallergia: .......................................................................................................................................................................  
Egyéb allergia (pl.: élelmiszer, pollen, stb.):  ........................................................................................................................  

A táborozás során az alábbi gyógyszereket kell szednem, melyeket magamnak biztosítok: 
Gyógyszer megnevezése Rendszeresség Adagolás 
   

   

   

Tetanusz oltást kaptam: Nem. Igen: oltás ideje: _ _ _ _ . év _ _ hó _ _ . nap 
Egyéb közlendő: ..............................................................................................................................................  
A _ _ _ _ . számú ............................................................................ Cserkészcsapat táborozásán 
20 _ _ . év ...................................... hó _ _ . napjától ........................................ hó _ _ . napjáig részt veszek. 
Nyilatkozom, hogy nem észlelhetőké nálam az alábbi tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, 
sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és 
orrfolyás, valamint tető- és rühmentes vagyok. A táborozásra egészségileg alkalmas vagyok. A megadott 
adatokért vállalom a felelősséget. 
Kelt: ............................, 20 _ _ . év ........................... hó _ _ . nap 
A nyilatkozatot aláíró törvényes képviselő: 
  ...................................................   ...................................................  
 táborozó aláírása Szülő gondviselő aláírása 
neve:       ............................................................................................................................................. 
lakcíme: _ _ _ _ ............................................... , ................................................................. _ _ . 
telefonos elérhetőségé: +36- _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ 
*: Ha a nyilatkozattevő még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a törvényes képviselőjének (szülő) is alá kell írnia, és 
meg kell adnia a saját, elérhetőségeinek az adatait. 
Az egészségügyi nyilatkozatot, a táborozást megelőzi, négy napon belül kell kiállítani, és a táborba szállás megkezdése 

előtt a táborparancsnok részére át kell adni. 
 

HOZZÁJÁRULÁS NYILATKOZAT 
 

Alulírott …………………………..………………, mint ………….………………………………… (gyermek) szülője, 
gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály 
cserkészcsapat kiscserkész tanyázásán, amely Mátraalmáson, a Hóvirág Pihenőházban lesz, 2018. 
július 16-20. között. Tudomásul veszem, hogy a tábor költsége 28.000 Ft, amelyet a cserkészcsapat 
bankszámlájára átutalok a megadott határidőig.  
 
Budapest, 2018. …………………………      ……….…..………………………  

        szülő, gondviselő 


