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Kedves Szülők!  
 
Az idei cserkész téli portya 2018. február 17(szombat)-18.(vasárnap) lesz. 
Helyszín, szállás: Nagymaros,  Dózsa György út 2.  
 
Találkozó időpontja és helye:   

• Február 17., szombat reggel 09.10., Örs vezér tér, gomba 
 
Visszaérkezés időpontja és helye:   

• Február 18., vasárnap, 14.25, Örs vezér tér, gomba 
 
A cserkész téli portya díja: 5000 Ft / fő 
Az ár tartalmazza: oda-és visszautazást, szállásdíjat, étkezést (szombat vacsora, vasárnap reggeli és ebéd).  
 
Befizetési határidő: 2018. február 12. hétfő  
Befizetés módja: banki átutalással,  
                       Tűzliliom Egyesület  
Számlaszám: 11704007-22035677 (OTP Bank) 
Közlemény rovatba: TÁMOGATÁS + CSERKÉSZ NEVE 
 
Hozzájárulási lap: a lap alján található Hozzájárulási lapot kérjük kinyomtatva, kitöltve és aláírva juttassák el az 
őrsvezetőknek/ rajvezetőknek maximum az indulás reggeléig.  
 
Portyafelszerelés: a 2. oldalon, Téli portya – általános hoznivalók, tudnivalók címmel.  
 
Jó készülődést! Bármilyen jellegű kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal!  
Jó munkát! 
 
   Gulyás Enikő                                                                                                              Sipos Mátyás  
     rajvezető                                                                                                                      rajparancsnok 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 

Hozzájárulás 
 

Alulírott……………………........., mint ……………………………….(gyermek[ek]) szülője,  
gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a 929.sz. Szent Mihály cserkészcsapat 
portyáján, amely Nagymaroson lesz megtartva, 2017. február 17-18. között. Tudomásul veszem, hogy a 
portya költsége 5000 Ft, amelyet a cserkészcsapat bankszámlájára átutalok a megadott határidőig.   
 

Budapest, 2018……………                                     ………………………………………. 
                                                                                                       szülő, gondviselő 
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Téli portya – általános hoznivalók, tudnivalók  
 

Mit KELL, hozni a cserkész 2018-as portyára? 
 
• TAJ-kártya, vagy másolata 
• érvényes diákigazolvány  
• cserkész egyenruha  
• hálózsák  
• polifoam  
• evőeszköz (csajka, étkészlet, fémbögre/műanyag pohár, konyharuha)  
• hideg élelem szombat vacsoráig  
• innivaló, ásványvíz (1,5 liter) kulacs vagy PET palack  
• túrához esetleg kis hátitáska  
• utazás bakancsban (kényelmes, vízálló téli cipő)  
• télikabát, kesztyű, sapka, sál  
• esőkabát  
• utazáshoz réteges öltözék, kényelmes, évszaknak megfelelő öltözet  
• váltócipő, papucs fürdéshez  
• hálóruha  
• 1 adag váltásruha (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)  
• HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI 
UTASÍTÁSSAL!  
 
Lehet hozni, de nem kötelező:  
• kamásli  
• elemlámpa  
 
A gyerekek minden összekeverhető holmijukat jelöljék meg!  
 
 

Mit TILOS hozni?  
• mobiltelefon, I-Pod, I-Ped, tablet, MP3 és MP4 lejátszó…  
• ékszerek  
• kártya  
• szükségesnél nagyobb szúró/vágó eszköz  
• feleslegesen sok nassolni való  

 


