Meghívó a 2017-es Kárpátaljai Nagytáborra
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. A 25 éves jubileum
alkalmából Kárpátaljai Nagytábort szervezünk 2017. július 4-13. között a Kárpátokban.
Szeretnénk osztozni örömünkben, ezért szeretettel várunk minden cserkészcsapatot egy közös
táborozásra, legyen minden cserkész ÚJRA EGYÜTT!
Alap információk:
Előtábor: 2017. július 1-3.
Tábor: július 4-13.
Táborbontás: július 14.
Korhatár: 4. osztályt végzett, fogadalmat tett cserkészek
Altáborok:
cserkész altábor (10-14)
rover altábor (15-18)
családos altábor (cserkész szülők és gyermekeik)
segítő altábor (18 év feletti cserkészek) – GH, logisztika, program, egészségügy
Jelentkezés menete:
● Jelentkezési lap kitöltése az alábbi linken: goo.gl/P0ASEG
● Tábordíj befizetése a csapatparancsnoknak - részletekben vagy legkésőbb június 11-ig
● Orvosi igazolás (táborkezdés előtt 7 napnál nem régebbi) - tábor 1. napján
● Szülői nyilatkozat és hozzájárulás – tábor 1. napján
Jelentkezés segítő altáborba:
Ahhoz, hogy a legnagyobb élmény legyen ez a tábor a TE segítségedre is szükség van!
Jelentkezz te is a Segítő Altáborba (GH+Logisztika+EÜ)
Feladatok: főzés, konyhai kisegítés, felszerelés, beszerzés, fuvar, rakodás, vizes blokk,
egészségügy
Korhatár: 18+ cserkész
Jelentkezés az alábbi linken: goo.gl/OXXk2g
Tábordíj:
● Jelentkezési díj: részletekben 400 UAH, 1 összegben 500 UAH.
● 1. részlet befizetésének határideje április 2. - 200 UAH
● 2. részlet befizetésének határideje június 11. - 200 UAH
● Egy összegben április 2. után (június 11-ig) - 500 UAH
● Családi kedvezmény:
○ egy családból 2 gyerek részvétele esetén a másodiknak 100 UAH kedvezmény
○ egy családból 3 vagy több gyerek részvétele esetén mindenkinek 200 UAH a
tábordíj

● GH és logisztikai altábor tagjainak: 200 UAH
A részvételi díjakat a csapatparancsnokoknak szükséges eljuttatni, ők továbbítják a szövetség
irodájába. Lemondás esetén, a befizetéseket követően sajnos semmilyen díjat nem áll
módunkban visszafizetni.
A tábordíj tartalmazza:
- a táborozás és utazás teljes költségét
- egy tábori pólót
- egy tábori emléket
Kerettörténet: Egri csillagok
Tábori előkészületek:
● olvasd el Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényét
● nézd meg az Egri csillagok filmet
Információk a Nagytáborról:
Kövesd a Facebookon az Újra együtt - Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Nagytábora
oldalunkat vagy látogass el a cserkesz.com.ua honlapunkra és kattints a Nagytábor menüre.

Közös táborozásunk reményében,
a táborvezetőség nevében kívánunk
Jó munkát!
Tanczár Gergely, táborparancsnok és Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
elnöke

