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Kedves Résztvevők!  
 
 
Az idei kósza-vándor tátrajárás 2018. október 20(szombat)-22.(hétfő) lesz. 
Helyszín, szállás: Magas-Tátra, Szlovákia, Chata pri Zelenom plese  
 
Találkozó időpontja és helye:   

 Október 20., szombat reggel 06:00, Plébánia 
 
Visszaérkezés időpontja és helye:   

 Október 22., hétfő, 21:00, Plébánia 
 
A portya díja: 25.000 Ft / fő 
Az ár tartalmazza: oda-és visszautazást, szállásdíjat, étkezést (szombat vacsora, vasárnap három étkezés, hétfőn 
reggeli+ebéd), utasbiztosítást 
 
Befizetési határidő: 2018. október 9. kedd  
Befizetés módja: banki átutalással,  
                       Tűzliliom Egyesület  
Számlaszám: 11704007-22035677 (OTP Bank) 
Közlemény rovatba: TÁMOGATÁS + CSERKÉSZ NEVE 
 
Hozzájárulási lap: 18 év alattiak a lap alján található Hozzájárulási lapot kérjük kinyomtatva, kitöltve és aláírva hozzák 
magukkal.  
 
Felszerelés: a 2. oldalon, általános hoznivalók, tudnivalók címmel.  
 
Jó készülődést! Bármilyen jellegű kérdéssel forduljanak hozzám bizalommal!  
Jó munkát! 
 
Sipos Mátyás  
rajparancsnok 
 
 

Hozzájárulás 
 
Alulírott……………………........., mint ……………………………….(gyermek[ek]) szülője,  
gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a 929.sz. Szent Mihály cserkészcsapat 
portyáján, amely Szlovákiában, a Magas-Tátrában lesz megtartva, 2018. október 20-22. között. Tudomásul 
veszem, hogy a portya költsége 25.000 Ft, amelyet a cserkészcsapat bankszámlájára átutalok a megadott 
határidőig.   
 

Budapest, 2018……………                                                     ………………………………………. 
                                                                                                       szülő, gondviselő 
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Tátrajárás – általános hoznivalók, tudnivalók  
 

Mit KELL, hozni a 2018-as Tátrajárásra? 
 
Kötelező felszerelés: 
 

 Egy olyan hátizsák, amibe mindened belefér úgy, hogy nem lóg kívül semmi 
 megfelelő számú alsónemű (alsónadrág, bakancszokni, póló/aláöltözet) 
 2 db hosszúnadrág (előny a nem tiszta pamut nadrág, mivel úgyis vizes lesz, lassan fog 

száradni) 
 2 db meleg (polár) pulcsi 
 1 db szélálló, kényelmes kabát (pl softshell) 
 1 db teljesen vízálló esőkabát, amennyiben az előző kabát nem az (nem poncsó!) 
 kényelmes, kipróbált, vízálló túrabakancs 
 sapka, sál, kesztyű 
 vízálló huzat a hátizsákra 
 Iratok: Személyi Igazolvány, EU-kártya 
 Csajka, evőeszköz, bicska, bögre 
 összesen legalább 1,5 literes kulacs(ok) 
 Tisztasági csomag (pzs, tusfürdő, fogkefe, stb) 
 törölköző 
 hálózsák (fűtött házban, helyi matracon fogunk aludni) 
 fejlámpa, pótelemmel 
 mobiltelefon, ha kell, powerbank (a házban, bár áram van, nem biztos, hogy lesz lehetőség 

tölteni) 
 HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL!  
 Első napra reggeli és ebéd egyénileg 

 
Ajánlott, de nem kötelező felszerelés:  

 kamásli (akár 40 cm hóra is számíts!) 
 egynapos túrához kishátizsák, ha nem akarod a nagyot cipelni 
 a napi 3 étkezésen kívül egyénileg csoki, szőlőcukor, stb. 
 túrabot 
 papucs/váltócipő a szálláson kalézoláshoz 
 elsősegély-felszerelés (alap gyógyszer, kötszer, esetleg hőfólia) 
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Általános tudnivalók a Tátrai környezetről: 
Október legvégén fogunk menni, a Tátra ilyenkor kiszámíthatatlan időjárású. Lehet, hogy kellemes 
kora-őszi idő fog várni minket, és napsütésben, pólóban töltjük a három napot. Lehet, hogy a háznál 
már 30-40 centi hó fog várni minket, minusz 2-5 fokkal. Lehet, hogy szakadó eső jön, nulla 
látótávolsággal. Ebből a három nap alatt mindhárom előfordulhat, így készüljünk ruházattal. 
 
Általános tudnivalók a szállásról, étkezésről: 
Szállásunk, a Zöld-Tavi Menedékház (Chata pri Zelenom Plese), egy festői völgykatlanban, 1551 m 
magasan fekszik.  Csak gyalog közelíthető meg, a parkolótól 11 km-re van, a szintemelkedés 750 
méter. Mintegy 4 óra séta felérni. A házban hálóteremben (tehát másokkal együtt), ottani 
matracon, saját hálózsákban fogunk aludni. Ettől nem kell tartani, ezekben a házakban korrekt 
túrázók szállnak csak meg, nem szokott ilyesmiből probléma lenni, nem zavarják egymást az 
emberek. A szállás ára tartalmazza a reggelit, ami valószinűleg 3-4 általános választható opció (pl 
rántotta, virsli, zabkása, kenyér felvágottal, stb). Ebédre szendvicset fogunk csomagolni magunknak, 
amihez a hozzávalókat itthonról hozzuk. Vacsorára vagy főzni fogunk (kajakonzerv, zacsileves), vagy 
a helyi konyhán veszünk valamit (a matracos szállás miatt a szállásdíj annyival olcsóbb, hogy 
beleférhet ez is).  


