
1106. sz. Szent Bernát cserkészcsapat 

                      Czettele Győző czettele@gmail.com   

 06-30-260-69711223,  Budapest Gyula vezér út 47/B. 

 

Kedves Cserkésztestvérem! 

Mint az már hírül adtuk, idén is sok szeretettel hívunk Téged nyári táborunkba!  

 

A tábor helye: Tajti kút (Mátraalmástól mintegy 2,5 km-re) 

A tábor ideje: 2013. július 9-18. 

Kiscserkészeknek: 2013. július 13-18. 

Elő tábor: 2013. július 6-8. 

A tábor díja: 16.500 Ft 

Kiscserkészeknek: 12.000 Ft 

Előleg befizetés határideje+ jelentkezési lap leadása: 2013. július 1. (10000,-)  

 

Holminkat szokás szerint teherautó viszi, csomagjaidat leadhatod július 5-én péntek estig a 

plébánián, így utazáskor már nem kell azt cipelned! Ha ezt elfelejted, sajnos az oda út alatt 

hoznod kell magaddal. 

 

Indulás: 
2013. július 9-én, kedd reggel 7:30, Bernát-ház Kérlek, egyenruhában gyere, hátadon kis 

hátizsákkal, benne az ebédeddel és elegendő folyadékkal. Vacsorát már kapsz a táborban. A 

busz a stadionoktól 9:40-kor indul. Az utazáshoz szükséges érvényes bérlet vagy 6db 

buszjegy. 

 

Haza érkezés: 
2013. július 18-án, csütörtök délután 17 óra körül érkezünk vissza a Szent Bernát házhoz. 

 

Mindenképpen tedd bele csomagodba: 
Laticel/izolír/polifoam/derékalj, hálózsák, cserkészegyenruha, nyakkendő, nyakkendőgyűrű. 

Megfelelő mennyiségű ruha: fehérnemű, zokni, póló, pulóver, nadrág, hálóruha, fürdőruha 

(hideg és meleg időre egyaránt készülj!), esőkabát, sapka. Cipő/bakancs, szandál/papucs 

(legyen váltás!) Tisztálkodó szerek: törölköző, fogkefe, fogkrém, szappan, stb. Étkezéshez: 

bögre, tányér, evőeszközök, bicska. Cserkészfüzet, toll, elemlámpa, szúnyog- és 

kullancsriasztó, rendszeresen szedett gyógyszered (kérlek, erről tájékoztass minket) és irataid 

(TAJ kártya másolat, diákigazolvány), valamint a tábordíj fennmaradó részét. Hozz 

magaddal 3 napnál nem régebbi szülői igazolást, arról, hogy táborozhatsz! 

Feltétlenül hozd el keretmesés ruhádat is, a tábor keretmeséje majás lesz, arról, hogy milyen 

keretmeseruhával készülj, majd az őrsvezetőd tájékoztat! 

A mobiltelefonodat elhozhatod, azonban csak esténként lesz lehetőséged használni 18-19 

óráig, napközben nem szeretnénk, hogy ezzel töltsétek az időtöket. A táborhelyen is csak 

korlátozottan van térerő, ezért kérünk mindenkit, hogy fontos ügyben írjon sms-t nekem (06-

30-260-6971), vagy Ujvári Gellértnek (06-20-594-7291). 

 

Budapest, 2013. május 24. 

Jó munkát! 

 

Czettele Győző 

csapatparancsnok 


