
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Az idei évben kerületi nagytábort szervezünk a veszprémi, Komárom-Esztergom megyei és Fejér megyei 

cserkészekkel. A tábor időpontját már év elején közzétettük, a cserkészek július 1-től 9-ig, a kiscserkészek pedig 

július 5-től 9-ig vesznek részt. A tábor Monostorapáti mellett lesz, s mindenben olyan lesz, mint egy szokványos 

cserkésztábor. Csapatunk külön altáborban lesz, tehát a programokon ugyan más hasonló korú gyerekkel 

vesznek részt a cserkészeink, de a „belső életünk” önálló lesz. 

Az elkövetkezendő egy hétben, június 5-ig teljes körűen le kell bonyolítanunk a táborba való jelentkezést! 

Ehhez elsősorban egy regisztrációs felületen személyenként fel kell tölteni az adatokat, másrészt be kell fizetni 

a részvételi költségeket. Az adatok feltöltését minden család maga intézze, kérem, ne csússzunk ki a 

határidőből! A jelentkezési felület itt érhető el: https://goo.gl/forms/iuqmIdgRdZGbhFdL2 A 2. altábor lesz a 

mienk! 

A tábor részvételi díja cserkészeknek 8.000 Ft, kiscserkészeknek 4.000 Ft. A többi részvételi költséget más 

forrásokból fedezzük. A részvételi díjat lezárt borítékban, névvel ellátva Petrának kell átadni. Utalni most nem 

lehet. Petra elérhetőségei: +36702752616, csizmadia.petra@gmail.com. A Kecske, Sas és Holló őrsök – az 

egyszerűség kedvéért Szilvinek is adhatják a részvételi költséget. 

A tábor része a cserkésznevelési programunknak, így arról hiányozni csak nagyon komoly indokkal és 

csapatparancsnoki engedéllyel lehet.  

Tekintettel arra, hogy sok újoncunk van a kiscserkész korosztályban, az új szülők számára szívesen állok 

rendelkezésre telefonon a +36302048883-as telefonszámon. 

A kiscserkészek és a cserkészjelöltek a tábort megelőzően leteszik próbáikat. A kiscserkészek Pirospajzs próbát, 

a cserkészjelöltek pedig Újonc-próbát tesznek. Mindkettő időpontja június 25., vasárnap délután. A részvétel 

kötelező, sajnos nem tudunk pótalkalmat biztosítani.  

Kérem, ne felejtkezzenek el arról, hogy Pünkösd vasárnapján (június 4-én) délelőtt 11 órára ünnepelni hívtuk a 

családokat Nemesvámosra, ahol a pünkösdi szentmise után egy ünnepélyesebb déli harangszóval kezdi meg 

üzemszerű működését az új templom három új harangja. 

Bármilyen kérdés esetén leginkább telefonon vagyok elérhető, keressenek bizalommal! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2017. május 29. Gere Dávid Márk cs. st. 
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