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Tisztelt Szülők!  

Az idei cserkész téliportya 2020. február 22-23-án (szombat-vasárnap) lesz. 

Helyszín:  Tahitótfalu, Lehár turistaház 

Találkozó időpontja és helye:  

• február 22., szombat reggel 09:00, Újpest-Városkapu 
buszállomás  

Visszaérkezés időpontja és helye:  

• február 23., vasárnap, 17:40, Újpest-Városkapu buszállomás  

Portyadíj fejenként:6000 Ft Befizetési határidő: 2020. február 10. 
Befizetés módja: banki átutalás Számlaszám: 11704007-22035677 
Kedvezményezett neve: Tűzliliom Egyesület (OTP Bank) Közlemény 
rovat: TÁMOGATÁS + [cserkész neve]  

Hozzájárulási nyilatkozat a második lap tatején található, kérjük kinyomtatva, kitöltve 
és aláírva juttassák el az őrsvezetőknek/rajvezetőknek legkésőbb az indulás reggeléig.  

A portyafelszerelés listája és további információk a következő oldalon!  

Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljatok a főszervezőkhöz bizalommal! 
Jó készülődést! Jó munkát!  

    Sipos Kinga   Járó Zoltán
Rajvezető, Szent Erzsébet raj Rajvezető, Szent László raj 
06209336071 06307227281 
malnavizsla@gmail.com zoltan.jaro@live.com 
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Hozzájárulási nyilatkozat  

Alulírott ...................................................................., mint .................................................... 
(gyermek[ek]) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a 
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat cserkészportyáján, amely Tahitótfalun lesz, 2020. 
február 22-23. között. Tudomásul veszem, hogy a portya költsége 6000 Ft, amelyet a 
cserkészcsapat bankszámlájára átutalok a megadott határidőig. 

 Budapest, 2020. ..............................                                  ..........................................  
szülő, 
gondviselő  

Általános felszereléslista, tudnivalók  

Mit KELL hozni a 2019-es cserkészportyára?  
● TAJ-kártya másolata  

● érvényes diákigazolvány  

● hálózsák 

● hideg élelem szombatra (az esti vacsorát már mi készítjük!)  

● Kulacsban vagy PET-palackban innivaló, ásványvíz (min. 1,5 liter) (Ajánlott: 
termoszban tea!)  

● Érkezés bakancsban (olyan lábbeli, ami nem ázik be tízcentis hóban megtett túra 
után sem: nem lyukas, boka fölé ér, vízhatlan, meleg. Ajánlott kirgészítő: kamásli)  

● télikabát, sapka, sál, kesztyű  

● esőkabát  

● utazáshoz réteges öltözék, kényelmes, évszaknak megfelelő 
öltözet  

● váltócipő, papucs fürdéshez  

● cserkészegyenruha (ing, nyakkendő, nyakkendőgyűrű)  

● pizsama vagy hálóing  
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● 1 napi váltásruha (póló, pulóver, nadrág, 2 pár zokni, 2 fehérnemű azon felül, amit 
érkezéskor a cserkész visel)  

● írószer (toll, ceruza), notesz vagy 
cserkészfüzet  

● egészségügyi csomag (törölköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, 
fésű, zsebkendő, sebtapasz, WC-papír, szennyes zacskó,)  

● elemlámpa  

● bicska  

● HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL!  

● A szülői levélhez mellékelt hozzájárulási nyilatkozat  

A kedves szülőket arra kérjük, hogy segítsenek a gyermeküknek a 
csomagolásban a lista leellenőrzésével, de ne csomagoljanak be helyette! Ez egy 
olyan feladat, amit minden cserkésznek meg kell tanulnia önállóan elvégezni. A 
gyermek minden összekeverhető holmiját jelöljék meg!  

Tilos hozni:  
● bluetooth-hangfal  

● ékszerek  
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