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Kedves Kiscserkész Szülők!  
 
Az idei kiscserkész portyánk 2023. máricus 18-19-én (szombat-vasárnap) lesz 
Esztergomban.  
 

Szállás: Esztergom, Simor János u. 128. 
 
Találkozó időpontja és helye:  
• Március 18.  8:00, Újpest, vasútállomás, egyenruhában! 
 

Visszaérkezés időpontja és helye:  
• Március 19.  16:00, Újpest, vasútállomás 

 

A cserkészportya díja: 7000 Ft / résztvevő  
Nem aktív tagoknak (akik már tettek ígéretet, tehát van nyakkendőjük, mégsem 
fizettek tagdíjat): 9000 Ft/résztvevő 

 

Befizetési határidő:   2023. március 6. 
Befizetés módja:    banki átutalás  

11704007-22035677 (OTP Bank – Tűzliliom 
Egyesület) 

Közlemény rovat:    TÁMOGATÁS + [cserkész neve]  
 

Hozzájárulási lap: a 2. lapon található Hozzájárulási lapot kérjük kinyomtatva, 
kitöltve és aláírva juttassák el az őrsvezetőknek/rajparancsnoknak maximum az 
indulás reggeléig.  
 

Portyafelszerelés: a 2-3. oldalon, kiscserkész portya – általános hoznivalók, 
tudnivalók.  
 

Bármi kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal!  
Jó készülődést! Jó munkát!  
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Hozzájárulás  
 
Alulírott …………………………..………………, mint ………….………………………………… 
(gyermek[ek]) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt 
vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat kiscserkész portyáján, amely 
Esztergomban lesz 2023. március 18-19. között. Tudomásul veszem, hogy a 
portya költsége 7000 Ft, amelyet a cserkészcsapat bankszámlájára átutalok a 
megadott határidőig.  
Budapest, 2023. …………………………                   ……….…..………………………  

szülő, gondviselő 
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Kiscserkész portya – általános hoznivalók, tudnivalók  
 

Mit KELL hozni a kiscserkész portyára?  
 

Kérjük, nagy hátitáskába csomagoljanak, és kis hátizsákot is hozzanak magukkal a 
kiscserkészek! 
 

• TAJ-kártya, vagy másolata 
• érvényes diákigazolvány 
• hozzájárulási nyilatkozat (ld. fentebb) 
• személyigazolvány 
• hálózsák  
• hideg élelem szombat ebédig (ebéd is, meleg vacsorát biztosítunk! Kérem, hogy 

annyi élelmet csomagoljanak, amely szombat estig el is fogy, mert onnantól 
csak központilag szeretnénk étkezni!) 

• innivaló, ásványvíz (1,5 liter) 
• kulacs vagy PET palack  
• utazás bakancsban (kényelmes, vízálló cipő)  
• kabát, kesztyű, sapka, sál (időjárásnak megfelelően)  
• esőkabát 
• utazáshoz réteges öltözék, kényelmes, évszaknak megfelelő öltözet  
• váltócipő, papucs fürdéshez 
• cserkész egyenruha (akinek már van) 
• hálóruha  
• 1 adag váltás ruha (póló, pulcsi, nadrág, 2 pár zokni, fehérnemű)  
• írószer, notesz vagy cserkészfüzet  
• egészségügyi csomag (törülköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, 

zsebkendő, sebtapasz, WC-papír, szennyes zacskó,)  
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• HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL! 

• Kérjük, az őrsvezetőket vagy rajvezetőket minél előbb tájékoztassák, ha a 
gyermeküknek bármilyen allergiája, vagy (étel)érzékenysége van! 

 
Ajánlott hozni, de nem kötelező:  

• kamásli 
• elemlámpa 

 
A gyerekek minden összekeverhető holmijukat jelöljék meg!  
 

Nem ajánlott hozni:  
• mobiltelefon vagy más szórakoztató elektronikai eszköz  
• szükségesen felüli szépségápoló szerek 

Tilos hozni: 
• szúró vagy vágóeszköz (kivéve bicska) 
• dugi-kaja: feleslegesen sok nassolnivaló 
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