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Nyári tábor körlevél 2014 

Időpont:  2014. augusztus 4-14. 

Helyszín:   Parádsasvár, Gilice-rét 

Gyülekező:  2014. augusztus 4. hétfő 0600 , a veszprémi vasútállomáson 

Érkezés:  2014. augusztus 14. csütörtök 1735 , a veszprémi vasútállomásra 

A tábor díja: 

20 000 Ft/fő. A tábordíjat a pályaudvaron szedjük össze. Ha valakinek 

támogatásra lenne szüksége, mindenképpen jelezze, emiatt semmiképp ne 

maradjon ki a táborból! 

Hoznivalók: 

A felszereléslistát csatoljuk a körlevélhez, ez segíthet a bepakolásnál. Ezen kívül 

az utazás napján annyi hideg élelmet kell csomagolni, hogy vacsoráig kitartson, az 

lesz az első közös étkezés. 

A pakoláshoz érdemes egy (1) nagy, kényelmes hátizsákot szerezni, amibe 

minden belefér. Ez egyrészt azért praktikus, mert így kisebb eséllyel hagyjuk el a 

felszerelésünk egyik felét, másrészt pedig nagyon megkönnyíti a buszmegállótól a 

táborig tartó, kb. 1-2 km-es utat, amit sétálva teszünk meg, mindenki a saját 

felszerelésével a hátán. Érdemes még otthon kipróbálni a bepakolt táskát, 

kényelmesen beállítani a pántjait.  

Kérjük, hogy a találkozáskor mindenkinél legyen ott a kitöltött, aláírt 

egészségügyi nyilatkozat, illetve a tábordíj. 

Keretmese ruha: 

      -lányok: szoknyát ill. való kendő 

      -fiúk: pajzs+sisak (kartonból tökéletes) 

Fontosnak tartjuk, hogy ha már kivonulunk a természetbe, akkor teljesen részt 

tudjunk venni az ottani, részben általunk felépített világban, tudjunk egymásra 

figyelni. Ezért a telefonokat el szoktuk kérni a tábor elején, és a végén adjuk 

vissza. Természetesen ha bármilyen betegség, baleset, egyéb fontos esemény 

történik, arról azonnal értesítjük a szülőket. 
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Nyílt nap: 

Augusztus 10-én minden szülőt, kis- és nagy testvért, barátot és érdeklődőt 

szeretettel várunk 12:00 órától a nyílt napra (12:00-12:30 között gyülekező), 

ahol egy kis bepillantást nyerhetnek a cserkésztábor életébe! A tábor kapui 18:00-

kor zárulnak. 

A tábor megközelítése: Parádsasvárt északnyugat felé, a Gilice úton kell elhagyni, 

itt már ki lesz táblázva a tábor, a pontos koordináták pedig a következők: 

47.918325, 19.976227. 

További információ: 

 Imreh György – csapatparancsnok (20/256 97 91) 

Veszprém, 2014. július 28. 

 Imreh György 
 cspk. 


